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 رابتعا ىلع نيرصاعملا نيسرادلا طاسوأ يف عامجإلا هبشي ام ةمث

 يف نيرصاعملا نيخرؤملا رهشأ نم ًادحاو موابزبوه ريلب نوج كيرإ
 زربأ هرابتعا ىلإ نوعزني نييراسيلا نيثحابلا نإ لب ؛ابوروأو ايناطيرب
 .نيرشعلا نرقلا يخرؤم لضفأ وأ «عمجأ ملاعلا يف مايألا هذه يخرؤم
 يعوضوملا هجهنو «ةيملعلا هترادج ىلع زيكرتلا ىلإ ىلوألا ةئفلا ليمتو
 فيضت امنيب «ثيدحلا خيراتلا ةسارد يف داعبألا ددعتملا لماشلا قمعملا

 هجهنم زيمت ىتلا تامسلا نم ىرخأ ةلسلس نيبقارملا نم ةريخألا ةئفلا

 رهاوظلا ليلحت يف للدحلا يداملا يسكراملا هروظنم اهنيب نمو .ىركملا

 يسايسلا رصاعملا ملاعلا عقاو عم شياعتلا همازتلاو «ةيخيراتلا

 نم تانيعستلا فراشم ىلع وهو ىتح «ءهرارمتساو «ىعامتجالاو

 .ةعاسلا ثادحأ ءازإ ةئيرجلا هئارآو هفقاوم نع ريبعتلا ىف «هرمع

 .ةروشنملا هداسارد ريكاوب ذنم ءايركف ءهيلع تف رعت ىننأ ىلإ ةراشإلا رسم

 ينخت مل اذإ «1979 ماع فيرخ يفف .ةنس نيرشعو سمخ نم رثكأ ذنم
 موابزبوه باتك ناكو «ةيحالفلا تاكرحلا نع ةسارد دعأ تنك «ةركاذلا

 اردذصم «؛.29 ماع روشندملا (2/ةوة ادع 1عطءا) نويئادبلا نودرمتملا

 كلت ذنم خرؤملا كلذ ينرهب دقو .هب موقأ تنك يذلا ثحبلل ًايساسأ
 ىتح نيحلا كلذ ذنم هتافلؤمل يتساردو قمعملا يعالطا لصاوتو .مايألا
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 (1711© ©5177 ع 117125١ نيرشعلا نرقلا ىف ةايح :ةتفال ةمزأ ةيتاذلا هتريس

 ناك موابزبوه نأ نم مغرلا ىلعو (2000) /4 7167117617 رعت ون ط1

 يسكرام ناك دّمل .تقولا كلد يف نييعويشلاك بتكي ل هنا الإ ءايعويش

 ؛ كاذنآ ةفولأملا ةيراسيلا تاباتكلا نع ةفلتخم تاسارد جتنأ هنكل .حجهنملا

 ًاصوصن مهتاباتك نولّمحي نيذلا نييسكراملا نم هنارقأ ضعبك نكي مل وهف
 موايزبوه نإ لب ءام ةيخيرات ةرهاظ وأ ةعقاو ىلع ليلدتلل ةيجولويديأ
 ةلوهسب يرظنلا هراطإ يف ةيسكراملا ميهافملاو تاودأآلا لمعتسي ناك

 .عقولا قيمع ئراقلا ىلع هريثأت لعجي امم «ءاكذو ةنورمو

 :مهسأ دق يخيراتلا ليلحتلا يف هجهنم نأب رارقإلا الإ ينعسي الو
 خيراتلا ىلإ ءيسايس يعامتجا خرؤمك «يترظن ةرولب يف ءريبك دح ىلإ
 يف اههجاون يتلا ةيعقاولا اياضقلا لمجمل يتبراقمو ءرصاعملا يبرعلا
 .يبرعلا نطولا

 هتريس نم بناج

 مأو يناطيرب بأل 1917 ماع ةيردنكسإلا يف موابزيبوه دلو

 ةعباتملو ءهتدلاو عم شيعيل هدلاو ةافو دعب انييف ىلإ لقتناو ء«ةيواسمن

 مظاعت رثإ 21933 ماع ايناطيرب ىلإ ليحرلل رطضاو .نيلرب يف هتسارد

 ىف ىرخأ قطانمو «ايلاطيإو ءاسمنلاو ءايناملا ىف ةيشافلاو ةيزانلا ةعزنلا

 ريبك رثأ ةيلاربيللا لشفو ةيشافلا ةوعص هترصاعمل ناكو .ىطسولا ابوروأ
 هذه نأ امك «ةيسكراملا نم هبارتقاو ةيراسيلا ةيسايسلا هئارآ نيوكت ىف

 بصعتلا رهاوظو تايوهلا عوضومل ةيثحبلا هتامامتها يف ترثأ ةبرجتلا
 .ينثإلاو ينيدلاو يقرعلا

 ىف هاروتكدلا ىلع لصحو ةيعماجلا هتاسارد لمكأ .ندنل ىفو
 يف ًارضاحم لمعو .جديربماك ةعماج يف جيلوك زغنيك نم خيراتلا
 يداصتقالا خيراتلل اذاتسأ حبصأو «كبريب ةيلك - ندنل ةعماج
 يفو .1978 ماع ةيناطيربلا ةيميداكألا يف اليمزو 41970 ماع يعامتجالا

. 



 مغرلا ىلعو .ثلونموكلاو ايناطيرب يف فرشلا ماسو دّلُق «1998 ماعلا

 يتايفوسلا وزغلاب ددن هنأ الإ 41936 ماعلا ذنم ًايعويش ناك هنأ نم

 بزحلا ىلإ يناطيربلا يعويشلا بزحلا نع لدعو ؛«6 ماع ايراغنهل

 يف ضيرعلا يسكراملا هروظنم ىلع أظفاحم لظو «يلاطيإلا يعويشلا
 .ةيلمعلا هتاسراممو ةيركفلا هتاهجوت

 اذاتسأو «ندنل ةعماج  كبريب ةيلكل ًاسيئر نآلا موابزبوه لمعيو

 .ةيويسالاو ةيكيرمألاو ةيبوروألا تاعماجلا تايربك نم ددع ىف ًارئاز

 ةيحلا تاغللا رثكأ ىلإ تمحرت دق ةيساسألا هتافلؤم نأ ىلإ ةفاضإلابو
 ددعل هناقتإ وه يركفلا هريثأت يف مهسأ ام نإف «(ةيبرعلا ءانثتساب امبر)

 ةيلاطيإلاو «ةيناملالاو .ةيسنرفلاو «ةيزيلجنإلا :اهزربأو تاغللا نم

 هنإف «ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيميداكألا هتامامتها ىلع ةوالعو .ةينابسالاو

 اذه يف عوبطم باتكو تاسارد هلو ءزاجلا ىقيسومل رهام فزاع

 ميقيو .حاجتحالاو ةمواقملاو زاحلا نيب طبارتلا نع رخاو «لاجملا

 .ندنل ىف هئانبأو هتجوز عم موابزيوه

 اخرؤم «.موابزبوه

 لكل ةيديهمتلا تامدقملا يف ديكأتلا ىلع موابزبوه كيرإ جرد
 درسي ال هنأ ىلع  هريغ ىف امك انيديأ نيب يذلا باتكلا ىف  هلامعأ

 امك هثادحأ فصي وأ هعئاقول خرؤي الو «هتغايص ديعي الو . خيراتلا

 امك .هنإ .ءاوسلا ىلع نيثدحمو ىمادق نم "نيخرؤملا' ةرهمج لعفت
 .بسحف ملعتملا يكذلا ثحابلاو بقارملاو ئراقلا ىلإ هجوتي امنإ «لوقي
 ةايح يف ةرثؤملا ىربكلا ثادحألاو ةيساسألا خيراتلا رهاوظ سرديف

 ريغو ةرشابملا اهجئاتنو اهبابسأ للحيو «ةيرشبلا تاعمتجملا يف سانلا

 تالاجملا يف ءلماكتم وحن ىلع ضعبب اهضعب طبريو «ةرشابملا
 ثيحب «ءانثتسا نود ةيفاقثلاو «ةيعامتجالاو «ةيداصتقالاو «ةيسايسلا

 ةلحرم يف يرشبلا عقاولل ةايحلاب ةضبان ةروص ةيئاهنلا ةليصحلا نوكت
 .لحارم نم اهيلي امو اهقبسي ام عم يلدج وحن ىلع لسلستت «ةنيعم
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 هيف كرحتي يذلا ماعلا يلدجلا يركفلا راطإلا قايس يفو
 ةلوقمب نويئادبلا نودرمتملا ةمهملا هتافلؤم لوأ لهتسي هنإف :موابزبوه
 ةساردل اهيلإ ةجاحلا سمأ يف مه نيثدحملا برعلا نيخرؤملا نأ دقتعأ
 تاكرحلا نأ باتكلا اذه يف ىري وهف .ءاوس دح ىلع رضاحلاو يضاملا
 عساتلا نينرقلا يف اهبونجو ابوروأ برغ يف تثدح يتلا ةيعامتجالا
 مجانملا لامعو ءاينابسإ يف سلدنألا وحالف اهب ماقو «نيرشعلاو رشع
 نكمي ال عئاقو نكت م( .ةيلقص ىف ايفاملا ىتحو ءايناطيرب يف ماهرد يف

 امنأ امك .اهلوحو اهدعبو اهلبق امب ةلصلا ةّثبنم اثادحأ وأ ءاهب نهكتلا
 اهراشتعا وأ اهشيمهت ىلإ نيخرؤملا رثكا عفد دح ىلإ ةهافتلا نم تسيل
 يف .كلتو) . لشافلا يئاقلتلا درمتلا نم ةرباع تاالاحو ةيض رع تاروف

 ةمهم رهاوظ برعلا نيخرؤملا بلغأ اهب شقان يتلا ةبراقملا يه .ىرأ ام
 جنزلا ةروثو .ةطمارقلا ةكرح لبق يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف
 نع اهنم أشن ام ءاوس .تاكرحلا هذه نأ موابزبوه ىريو .(امهريغو

 لبقو ةيرضحلا لبق ام لحارملا يف ةزرب وأ ةيحالف وأ ةيفير لوصأ
 راثلل ةخرص اهنا :رقفلاو :عمقلا ىلع ًافينع ًاجاجتحا لثمت «ةيعانصلا

 مهرافظأ ميلقتل ضماغ ملحو ءماجلاو ةورثلا باحصأ نمو ةاغطلا نم
 .نييداعلا ءاطسبلا سانلا دض مهاياطخو مهئاطخأ ةلازإو ء«مهاينأ عازتناو
 نأ وهو «ةطاسبلا يف ةياغ .هرهوج يف .تاكرحلا هذه حومط ناكو
 لدعلا حور هدوست ملاع يف لب .لماكتم ديدج ملاع يف ال سانلا شيعي
 تاكرحلا هذه نأ الإ .ةاواسملا مدق ىلع سانلا هيف لماعيو فاصنإلاو
 تاباصعلا بورح نم بئاوج عم .اهتعيبط يح نم .هباشتت ىتلا

 :امه نيمزال نييرهوج نيرصنع ىلإ رمتمت :اهعبمج تناك ء.ةثيدحلا

 ميظنتو «ةديعبلاو ةبيرقلا ىمارملاو فادهألا ددمت ةكسامتم ةيجولويديا

 تاجردو اهيف ءاضعألا تايلوؤسم ددحيو ةكرحلا فارطأ مضي طبارتم
 ةهلمع بيلاسأو مهئامتنا

 ةيبناج ٌكلاسم لظت تاكرحلا هذه نإف ءهلك كلذ نم مغرلا ىلعو
 ةيسيئر تانوكمو «لبقتسملا يف تاعمتجملا ةريسم ىلع ةزراب ٍتارشؤمو

10 



 كلذ نم مهألاو .ىرشبلا خيراتلا تاراسم كرحت يتلا ةعفادلا ةوقلا ىف

 .فاللتخا نم اهنيب ام ىلع ا ةيعامتجالا تاكرحلا هذه نأ هلك

 يتلا ىربكلا تاريغتلا وحن هجوتلا ززعت ةرثؤم دفاور رمألا رخآ لثمت
 ةمساحلا تاروثلاو تافطعنملا نم ةلسلس ىف ثيدحلا خيراتلا يف ىلجتت

 ًاريخأو «ةيكريمألاو «ةيسنرفلاو «ةيعانصلا تاروثلا اهنمو ءملاعلا يف

 ركفملا هلاق ام نأ «قابسلا اذه ىف «موابزبوه كيرإ دقتعيو .ةيسورلا

 بونج يف ةيحالفلا تاكرحلا نع يشمارغ وينوطنأ يراسيلا يلاطيإلا
 نم ريثك ىلع ىفدصي .رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا يف ايلاطيإ

 ءهرظت ىف «نيحالفلا ريهامج تناك دقل ؛رصاعملا انملاع يف تاعامحجلا

 تناك ءةيعامج ًةلتك اهتفصب امنأ دب .رامتخالا نم ةمئاد ةلاح يف“

 . اهتاجايتحاو اهتاعلطت نع ربعت ةيزكرم ةوق ىلإ رقتفت

 يف هسفن لماكتملا يئاصقتسالا جهنلا اذه موابزبوه كلس دقو

 بونج ىف نييعارزلا لامعلا ةضافتنا اهيف لوانت ىتلا ةقحاللا هتاسارد

 .(1969 ((هماعتس كسا ع) غنيوس نتباكلا) 1830 ماع ارتلجنإ قرشو

 تالاقم :راوث نيرشعلا نرقلا راوث نم ددعل ةيركفلاو ةيسايسلا ريسلاو

 ةلسلسو :.(1973) ( نونا مدمن هك: م1 صممه ركدممت) 5 رصاعم

 .ايوروأو ايناطيرب يف ةيلامعلا تاكرحلا نع تاساردلا نم

 فورظلاو عاضوألاو تاكرحلل ةيليلحتلا تاساردلا هذه عيمج يفو

 كيرإ نوكي «ثيدحلا خيراتلا يف ىربكلا ةيعامتجالا تاريغتلل ةدهمملا

 .«يعامتجالاو ىداصتقالا خيراتلا ىف اديدج اليبس داترا لف موابزبوه

 يف نييعامتجالا ء ءاملعلا زربأ نم ليج تابراقم يف كلذ دعب رولبت

 يعامتجالا ريغتلا اياضقل يضاملا نرقلا نم تانيعبسلاو تانيتسلا
 :ءالؤه نيب نمو «نراقملا يخيراتلا ليلحتلاو ةيعامتجالا تاكرحلاو

 .(1 عله 5امعصهأ) لوبكوكس اديثو «(0ط21:165 11119) لليت زلراشت

 :مومعلا ىلع ءمهريغو ءالؤه قلطنيو .(ةمامد 8101) كولب نوتنأو

 يف اهمئاعد موابزبوه ىسرأ يتلا ةيليلحتلا ميهافملا نم ددع نم
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 امو . " يعامتجالا نايصعلا ' موهفم اهنيب نمو .ةيليلحتلا تاساردلا

 ةيعامتجالا ةميرحلا" ىعدي . 'يمسرلا' فيرعتلا بجومب «.ناك

 يخيراتلا يف ةدئاسلا ةفلتخملا طامنألا . نم ًاريثك ناموهفملا ناذه رسميو

 تناكو .ةفلتخم روصع ىفو ةنيابتم تاعمتجل يسايسلا يعامتجالاو
 روظنملا قفو «بيرق دهع ىتح .فّرعت هذه نايصعلا رهاوظ مظعم
 م درمت تاكرح امنأب «ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ىتح .ىديلقتلا

 كا تايليفط نم نيشمهملا وأ نيمرجملا وأ صوصللا نم تاعامج
 هذه ٍجرخُمل ةيعامتجالا مولعلا يف : ةلديدحلا ةيركفلا ةسردملا هله تءءاجو

 ضفرلا رهاظم دادع يف اهّلْخدتو «ةيديلقتلا ةيؤرلا قاطن نم تاكرحلا

 ىفو ١ يسسؤملا يعامتجالا عقاولا يف ةددحت بناوج ىلع جاجتحالاو

 .ددحم ىخيرات قايس

 ىلع يعامتجالا يسايسلا ليلحتلا يف و موابزبوه ةيجهنم زكترت

 ةريثك عافبو ابوروأ يف ةأيحلا يحانم عيمج لوح ةيعوسوم ةيفرعم ةدعاف
 نرقلا علطمو رشع عباسلا نرقلا تايادب نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ماعلا نم
 .نونفلاو ءةفاقثلاو .ةسايسلاو ءداصتقالا تالاجم ىف نيرشعلاو يداحلا
 تلوح يتلا تايلآلاو طامنألا فاشتكا ' يه خرؤملا ةمهم نأ ىري وهو
 ىلع «هيأر يف ء«ةمهملا هذه رصتقت الو ."لاح ىلإ لاح نم ملاعلا
 ةطبار ٍداجيِإ ّمُث نمو ءهريسفت ىلإ كلذ زواجتت لب' .يضاملا فاشتكا
 .' رضاحلا ىلإ هدشت

 ىلع زكريو .يفصولا درسلا ىشاحتي ىذلا راطإلا اذه يفو

 نكمت ؛ " لعألل لفسألا نم ' ىأ . خيراتلا ةكرحل يعامتجالا ريسفتلا

 ليلحت يف ةيمّلغملا تاساردلا نم ةلسلس عضو نم دوقع ذنم موابزبوه

 موابزبوه رشن «تاساردلا هله بناج ىلإو .ابوروأل ىراضحلا خيراتلا

 لبق ام ةيعامتجالا تالليكشتلا (1221 54231») سكرام لراك ةطوطخم

 ( ]مرتد ل16 لع» مما مالكا ك ن1 701 ةلاامسسأ ربلا

 ةمدقم اهل عضو نأ لعب .ةيزيلجنإلا ىلإ ةمحرتم (1964) >0 ءعع]ءم»)
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 هذه تناكو .ةيلامسأرلا لبق جاتنإلا طامنأ نع ةعسوم ةيليلحتو ةيرظن

 ليلحتل ةيسكراملا تايبدألا ىلإ ةزيمتم ةيعون ةفاضإ ةقيثولا كلتو ةمدقملا

 امك .ةيعامتجالا ةينبلا ىلع اهرثأ نايبتو ةميدقلا ةيعامتجالا تاعاشملا

 ىلإ تلوح يتلا ةيتايفوسلا ةيسكراملا راطإ نع اجورخ لثمت تناك اهنأ

 ةيعاشملا :يهو) ةدوهعملا ةسمخلا حاتنإلا طامنأ ة ةرجحتم ةدماج حجذامن

 .يلامسأرلا ماظنلاو .يعاطقإلا ماظنلاو «ةرخسلاو قرلا طمنو «ةيئادبلا

 :دوشدملا سماخلا ماظنلا لولح لبق تماق يتلا يه طامنألا هذهو

 .(ةيعويشلاو ةيكارتشالا

 ةعانصلا اهنيب نم ةمهم تاسارد تافلؤملا هذه تللخت دقو

 يف ةيعانصلا ةروثلا نع (1964) (7 ع1 7777217 ©) ةيروطاربمإلاو

 الإ .ىرخأ بتكو .(1990) 0 ماعلا ذنم ةيموقلاو ممألاو ءايناطيرب

 ةيركفلا طاسوألا ىف ًاعويذو ة ةرهش رثكألاو مهألا موابزبوه زاجنا نأ

 خيراتلا نع « " ةيثالثلا" ىمسي حبصأ أم ىف لثمتي ملاعلا ىف ةيميداكألاو

 علاطم ىتح رشع نماثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم ابوروأل يراضحلا

 رصع يه ةيعجرم تافلؤم ةثالث ىلع كلذ لمتشاو «نيرشعلا نرقلا
 1875 1848 لاملا سأر رصعو .(1962) 1848 - 1789 ابوروأ : ةروثلا

 21994 ماع يفو .(1987) 1914 1875 ةيروطاربمإلا رصعو «(1975)

 رادصإب « "ةيعابر" ىلإ تلوح ىتلا «ةلسلسلا هذه موابزبوه لمكتسا

 ماعلا خيرات نع .«1991 1914 ريصقلا نورشعلا نرقلا : فرطتلا رصع

 ةلتكلا ةمظنأو يتايفوسلا داحتالا رايبنا ىتح ىلوألا ةيملاعلا سرحلا ذنم

 .ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةيكيرمألا ةنميهلا لّوغتو ءابوروأ يف ةيقرشلا

 لاعلاو ةصاخمب ايدروأ لع تأرلط لا خا د ةذيعبلا ةميسحجلا ةيحراتلا

 مسا هيلع قلطي ام باقعأ يف 01848 ماعلاو !789 ماعلا نيب ًامومع

 ؛ةرتفلا هذه اهب لَهَتْسَت يتلا ةيسنرفلا يأ م درا ةروكلا
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 ىلإ باتكلا نم لوألا ءزجلا ىف موابزبوه قرطتي ءهيلإ انرشأ يذلا
 يبوروألا نيديعصلا ىلع ةرتفلا هذه اهتدهش يتلا ةيساسألا تاروطتلا
 ةعيبطل ةزرابلا ملاعملا ةشفانم ىلإ يناثلا مسفقلا يف لوحتي مث . .ىللودلاو

 نم هاد لك تبر عب .ةجودزما ةروثلا كلت هتوبتنا يذل 00

 تا ريختلا نع ' ءلماش يعوسوم تولسأب ءثدحتيو تيدجلا ةروثلا لعب

 هيظنتلاو ةيقبطلا ةينبلا ىلع ةجودزملا ةروثلا دعب تأرط يتلا ةيرذجلا
 ةعاتصلا | تالا تزواجن ىتلا تالوحتلاو ءابوروأ يف يسايسلا

 نيدلا اهيف امن) ةيج ولويديألا فتناوخلا لمشتل ةساسسلاو داصتقالاو

 اذه انب ىضميو .نونفلاو بادالاو مولعلا مث .(ةيناملعلا ةعرزنلاو

 امدنع « رشع عساتلا نرقلا نم ناثلا فصنلا باتعا ىلع انعضيل سباتكلا

 ضرألا قامعأ قمعأ نم دعاصتي تاروثلا نم ةيناثلا ةجوملا ريده ناك

 .1848 ماع ميظعلا راجفنالل ةئتطوت «ةفاك ةيبوروألا كلامملا ىف

 .ةيروطاربمإلا رصعو لاملا سأر رصع نأش هنأش .ةروثلا رصعو
 ىدل هل نأ ديب .اهل دودح ال ًةيفرعم ٌةميق هل نأ امك ءهتيمهأو هترادج هل
 أ ريممم ةهيع (ل هد : . ةألا نيس 6 6 رمملا ةمشق 8 | رادلاو ثحاسنلاو +ئراقلا

 تايعادتلاو راثآلا ضارعتسا ىلع فلؤملا صرح ىف لوألا ىلجتي
 ةيرعلا نيتقطنملا لع ةصاخبو .«ىرخآألا ملاعلا عاقب ىلع تحادنا يتلا
 تالمحو «ةيعانصلا ةروثلاو ؛ةيسنرفلا ةروثلا ءارج ؛ةيمالسإلاو
 يفاقثلا لعافتلا تايادبو «يبوروألا يرامعتسالا عسوتلاو «نويلبان
 .ابوروأو برعلا نيب ثيدحلا يسايسلاو يملعلاو

 ا ةروشلا رصع باتكل ةيبرعلا ةمح رتلا هذهل ًاصيصخ اهعضو

 نرقلا ذنمف .ةلسلسلا | هذه يف اعابت ةيبرعلاب ناردصيس نيذللا نّيرخآلا
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 ابوروأ نومهادي "ةارغلا" ناك ماع فلأ ىدم ىلعو «داليملل عباسلا

 ناك يراجتلا لدايتلا نأ نم مغرلا ىلعو .برغلا نم ال قرشلا نم

 عالدنا ذدنم ابوروأ يف ةريثملا تالوحتلا نأ الإ .نيفرطلا نيب الوصوم

 عسوت عمف .وزغلا هاجتا تسكع دق ةيعانصلاو ةيسنرفلا نيتروثلا

 يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف تدعاصت «يركسعلاو ىداصتقالا نييبوروألا

 حالصإلا ىلع ضحتو .«يبنجألا وزغلل ةمواقملا حور يكذت ثاوعد

 ديزمب موابزيوه هل قرطتيس ام كلذو ءاعم نآ يف ثيدحتلاو يلخادلا

 .ةيروطاربمإلا رصعو لاملا سأر رصع : نيرخألا هيباتك يف ليصفتلا نم

 خيراتلا ملع ىلع ةيجهنملاو ةيركفلا هتامص موابزبوه كيرإ كرت

 دقو .هقافآ عيسوتو هبيلاسأ ريوطت يف ًاريبك ًاماهسإ مهسأو «ثيدحلا

 .بحرت ال ةيبوروأ ةيميداكأ ءاوجأ يف لاجملا اذه ىف هتازاجنإ ققح

 امب لب ءانايحأ فوزعلاب مههجاوت لب «نيركفملا نم هلاثمأب «ةرورضلاب

 يجهنملا نيديعصلا ىلع ,موابزبوه نأ الإ .ىرخأ نايحأ يف ءادعلا هبشي

 ريدقتو مارتحا عضوم لازي امو ناك «خيراتلا ةباتك يف يعوضوملاو

 .ةفاك ةيملعلا طاسوألا ىف نْيريبك

 موابزبوه ىناع «ىملعلا هزاجنإل ريدقتلاو مارتحالا اذه لباقمو

 هتيقرت ترخأت «لاثملا ليبس ىلعف ؛ةيسايسلا هئارآ ببسب ريثكلا

 هجاتنإ نم مغرلا ىلع :1970 ماعلا ىتح ذاتسأ ةبتر ىلإ ةيميداكألا

 ناش ال دقنلا نم ىتش ًافونص مويلا ىتح هجاوي موابزبوه لازي امو
 تاداقتنالا هذه ردصتو .ةيملعلا ةنامألا وأ ةيميداكألا ةهازنلاب اهل

 لق نيرذصم ىنمو ءريخألا ليلحتلا يف ةيسامس تاراشعاو تابسأل
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 نم رثكأ يف نايقتليو ناعطاقتي امهنأ الإ رهاظلا يف نّيضراعتم ناودبي
 .ةيحان

 يتلا ةيلاربيللاو ةينيميلا ةيركفلا طاسوألا ضعب وه لوألا ردصملا
 نم باحسنالا هضفرو , هيابش لنم ةيعويشلا هقانتع موابزبوه ىلع ذخأت

 ىف نيلاتس مئاظفب ' ةيافكلا هيف امب' ددني مل هنأ كلذك ضعبلا هيلع
 دض موابزبوه ةجح صخلنتتو . .يضاملا نرقلا نم تانيعبرألاو تانيثالثلا

 ءاقثلا يف ءتدأ هأ يتلا يه اهيلإ ىمتنا يتلا ةكرحلا نأب تاداقتنالا هذه

 نك :لاضنلا هضال كتي نأ :يناسنإلاو يصخشلا نيديعصلا ىلع

 مهقافر يديأ ىلعو - مهبحن : اوضقو مهسفنأب اوحض هقافر نم اريثك

 برغي ذأ عطتسي ال ودب رهو ءايلع لثثو ةقيرش ةيضق ليبس يف - انابحأ

 يف ةيكيرمألا ةنمهلاو ةسايسلل هتضراعم ديازتو ءابوروأ اطساوأو ايسور

 ةيسايسلا هعفاود نإف موابزبوه ىلإ هجوملا دقنلل رخآلا ردصملا امأ

 ةجردلاب ًايمدقتو ًايناملع اركفم هرابتعاب ويف ؛دحأ لع ىفخت ال
 ليئارسإ نم ًادوهشمو ًافورعم افقوم نمز ذنم لمح ٠ ءىلوأآلا

 هترجأ لوطم ءاقل يفف هدض ةينويهصلا تالمحلا مظاعت ىلإ ليئارسإ

 ماع لوليأ / ربمتبس يف ةيناطيربلا ا رفرزبوألا ةفيحص هعم

 رك عش م !دوهيلا هبف رقتساو ليدارسإ تلق نأ دعب نكلو ات
 وأ ليئارسإ ريمدت ىلإ نيعادلا نم أدبأ نكأ و .ةدراو مهتلازإو اهتلازإ

 نوكأ نأ ىلع نأ ينعي ال كلذ نكلو .يدوبب ىللإ «معن ٠ .اهلالذإ
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 اهجهتنت يتلا تاسايسلل لاكشألا نم لكش يأب ًاديؤم الو ًاينويهص
 تاسايس اهنإ ؛ةريرش ةيثراك تاسايس ىهو «ليئارسإ ةموكح نآلا
 تاسايسلاو .ةلتحم ضارأ يف يقرعلا ريهطتلا ىلإ اهتعيبطب يدؤتس

 يتقطنم ربتعت نالا ليئارسإ مكحت يتلا ةيدوهيلا بازحألل ةيمسرلا
 اداقتعا دقتعأو «نييليئارسالل هللا هاطعأ ام اءزج ةرماسلاو ةيدوهيلا

 نأ نود ًايدوهي نوكي نأ ءرملا عسوب نإ اولوقي نأ دوهيلا ىلع نأ ًامزاج

 . "ليئارسإل اديؤم نوكي

 ىف أمدق موايزيوه كيرإ يضمي «كاذو داقنلا نم قيرفلا اذه نيبو
 فقاوملاو ةيركفلاو ةيملعلا تازاجنإلاب ةلفاحلا همايأ نم ىقبت ام

 تزجنأ دقل' : ةروهشملا هترابع ددري «تقو لك ىف «لظيو .ةيسايسلا

 ."قالطإلا ىلع مواسأ وأ تالزانت ةيأ مدقأ نأ نود ترجنأ ام

 ةنرامحلا ىفطصم .د

 ةيندرألا ةعماجلا  ةيحيتارتسالا تاساردلا زكرم
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 ةيبرعلا ةعبطلل فلوملا ميدقت

 لاملا سأر ردتخم 0 ةروثلا رصع
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 نع عبار باتكب اهتلمكتسا يتلا «ةثالثلا تافلؤملا هذه ٌتعضَو

 :قايفوسلا داحتالا طوقس ىتح ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنم ملاعلا خيرات

 يذلا ملعتملا يكذلا نطاوملا" .لوألا باتكلا ةمدقم لوقت امك ءاهأ رقيل

 نأ اضيأ ديري لب .ءبسحف يضاملا ةفرعمل هلوضف عابشإ ىلإ ىعسي ال
 ."لوؤيس مالإو ءنآلا هيلع وه ام ىلع ملاعلا حبصأ اذالو فيك مهفي
 ةيرشبلا روطت يف ةيمهأ رثكألا ةرتفلا اهلك ةعبرألا تافلؤملا هذه جلاعتو

 وحن لبق ؛« "ثيدحلا يرجحلا رصعلا ةروث' هتيمست ىلع حلطصا ام ذنم
 .نداعملا مادختساو «ةعارزلا تايادب تدهش يتلا ءةنس فالا ةرشع
 ميسقتلا نإ .نييناسنالا ركفلاو طاشنلل ةنودملا تالجسلاو .ندملا ءوشنو

 .ةثاحإلا مولع ريياعمب ةرصتخم ةيلمع يرشبلا خيراتلا لحارمل ينمزلا

 .تافغلؤملا هذه اهلوانتن يتلا ةرتفلا نأ دين مرألا تاقيطو ءراثألاو

 يهو ؛ ةليلق ةيرشب الابجأ ىطغت ءابيرقت نرقلا فصنو نينرف تم لع

 .ةدحاو ةلئاع ةركاذ اهيعوتست نأ فاك وحن ىلع ةريصف ة

 ىلع أرط يذلا ريثملا لوحتلا حاضيإل ةجاح ةمث نوكت ال دقو

 . (ةمظنملا) ةيروطاربمإلا رصعو لاملا سأر رصع ةمحرت «ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ردصت (:)
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 تاوطخ عراستت نأ لبق ىتح «ةبقحلا هذه لالخ ةيناسنإلا ةايحلا
 نرقلا فصن لالخ «ةعرسلا نع ريبعتلا ىف ةيملاعلا ةيخيراتلا تاريغتلا
 ةطشنألا مدقأ نم دحاوب كلذ ىلع للدن نأ انعسوب نأ الإ .يضاملا
 ًانورق ءناك دقف .ةكم ىلإ جحلا وه «يمالسإلا ملاعلا يف ةيديلقتلا
 .مادقألا ىلع ًاريس وأ لفاوقلا ةطساوب اَرَب ةيساسأ ةروصب متي «ةديدع
 نفسلاو «سيوسلا ةانق يف ةلثمملا  رشع عساتلا نرقلا ةناقت نأ ريغ
 ميوقتلاب) 1908 ماع زاجحلا ةكس حاتتفاو «ةيديدحلا ةكسلاو ةيراخبلا

 ترفاضت دق - جحلا ةضيرف ءادأ ريسيتل اساسأ تينب يتلا (يرغلا ينمزلا

 ماع ةرهاقلا رداغ ةمهملا لفاوقلا رخآ نأ كلذ .لفاوقلا دهع ءابنإل اهعيمج

 نأ ايسآ يقرش بونج يماسا ترسي اه امك يلا يلا

 :نيحلا كلذ ىتح 7 .ةروصت انكم نكي ل مقر وهل .ةنسلا يف فلأ ةئمو

 رثكأ «ةيوحلا طوطخلا ةصاخ ةروصبو «ةيربلا تالصاوملا ىلع نيرشعلا

 .ةنسلا يف جاح

 ىف ةعوبطملا ةملكلل عيرسلا راشتنالاو ةعابطلا ترّسي ءرشع عساتلا نرقلا

 نيملعتملل ةيجذومن ةثيدح ةغل ريوطت ةيلمع طسوألا قرشلا ءاجرأ
 ةيلحملا تاجهللاو .ةهج نم ىحصفملا ةغللا لباقم .ةيبرعلاب نيقطانلا

 مالفآلا نإ ثيحو .ةيناث ةهج نم اهب لصاوتلا بعصي يتلا ةددعتملا
 دادتما ىلع سانلا نم نييالملا طاسوأ يف ةموهفم نوكت نأ يغبني زافلتلاو
 ةيكمم هع .خيراتلا يف ىلوألا ة ةرملل امير «.تقلحخ دق اهنإف «ةديدع نادل

 .طسوألا قرشلاو برغملا نادلب ءاجرأ يف امومع ةموهفم

 هذهل ةزيمملا صئاصخلا نم احبصأ دق لوحتلاو رّيغتلا نأ امبو
 ةيامحب ةيدانملا تاكرحلا ىتح نوكت نأ برغتسملا نم سيلف «نادلبلا
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 نأ داقتعالا أطنخلا نمو .ةدجتسم ةيخيرات تاروطت هيلإ ةدوعلا وأ ثارتلا

 تايطارقميدلا نع ًاريثك يمالسإلا ملاعلا نادلب فالتخا يف ببسلا
 هذه نأ وه «ةيشماه تاءانثتسا عم «يبوروألا داحتالا يف ةيروتسدلا

 ءنولظيسو ءرصم يف 'نوملسملا ناوخالا" ناك دقتف .ريغتت مل نادلبلا

 يف جبنو يسايسلا ميظنتلا نم لكش هل .«*اثيدح ايسايس ايزح "
 ناديم نم ةاقتسملا تايضرفلاب لفاح يسايس حمانربو «راصنألا باذتجا

 ذنم يمالسإلا ملاعلا يف ماق ام لكل ًافالخ .ينطولا يسايسلا لمعلا
 هماوق يعامتجا ماظن ةماقإ ىف لثمتت هفادهأ تناك نإو ىتح «نينرق
 لثم ةرهاظ ىف ايديلقت اجهن نأ ضعبلا ىأر دقو .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةلباق تدغ دق «ينيمخلا هللا ةيأ اهطتخا ىتلا "ةيمالسإلا ةموكحلا'

 نكت مل يتلا " يسايسلا لمعلاو ةلودلا طورش لعفب " روصتلاو قيدصتلل
 .''"ةيسنرفلا ةروثلا لبق يمالسإلا ملاعلا يف ةدوجوم

 «.بكوكلا اذه لوحن ىف ةجرح ةلحرم فصت تافلؤملا هذه نإ

 هامس يذلا ءًايخيرات ءدجتسملا يداصتقالا - ىعامتجالا قسنلا لعفب
 هتايَوْطْنُم كردأ نم لوأ ناكو «"يزاوجروبلا عمتجملا" سكرام لراك
 قارتخالاب انه هلوانتأ يذلا خيراتلا ًادبيو .يملاعلا ديعصلا ىلع ةيروثلا

 ىمسملاو ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف عقو يذلا مساحلا جودزملا

 ومنلل قيرطلا تدهم يتلا يهف .ايناطيرب يف 'ةيعانصلا ةروثلا'
 - ةيسنرفلا ةيسايسلا ةروثللو «ىملاعلا لغلغتللو «يلامسأرلا يداصتقالا

 عمتجملا تاسسؤمل ًامدقتم ًايلاثم ًاجذومن تحرط ىتلا ةيكيرمألا

 ةنس نيسمخلاو نيتئملا خيراتل ةماعلا حمالملا تددحل دقو .ىزاوجروبلا

 ةيمنتلاب زيمتملا هطمنبو .«قسنلا اذهل ةديازتملا ةيملاعلا راثآلا ءارج ةيضاملا

 يذلا عيرسلا ومنلا نم ةيلاتتم تارتفبو «رارقتسالا مدع لالخ نم

 كقتالا تانطق1012, 1ج/ه71, 7]1ع طءمصوإم نسم ا]ع امنع: طظظكحكوربد هنت هات ءوأ ]لعموم (10)

 ندا لأ نطعربتعماك ١ ]طع طاةلللع طمعا (طمطلمادب العرب ال وههلعت 10 1ع0ععب [1989]), مطب
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 ضعب ىف ةروثلا ىلإو ؛ةلكيهلا ةداعإ ىلإو .تامزألا عوقو ىلإ يدؤي
 نرقلا يف ًاعضاوتم قسنلا اذهل يملاعلا ومنلا مجح ناك دقو .نايحألا
 .تايدحت ةيأ .ةقحال سيياقم عم ةنراقملاب .هضرتعت ملو هرشع عساتلا
 عدصتلا قلخ ةيناكمإ تتبثأ يتلا يه 1914 ماعلا تلت يتلا ةبقحلاف
 ةداعإو «تارايهنالاو «تامزآلا نم ةلح ملا هذهو .ملاعلا يف ةعزعزلاو
 رصع ناونعب هتعضو يذلا عبارلا خيراتلا باتك عوضوم يه «ةلكيهلا
 .فرطتلا

 ةرتف يف الإ «ةملكلل يفرحلا ىنعملاب «يملاع ماظن مايق انكمم نكي مل
 نم ةدقاولا تاالمحلا ةداقو راجتلا ماق امدنع .«نالجامو سويمولوك

 دجلا ملاعلا" ىمسي ام فاشتكاب ايقيرفأو ايساروأ يف "ميدقلا ملاعلا'
 ورأل لوح نا رودلا مت امدنعو .هوزغو «يبرغلا ةركلا فصن يف

 ىلع تنميه «ٍذئذنم نرقلا فصنو نورق ةعبرأ ىدم ىلعو ءارحب
 .ابوروأ نم ةعبان ةيركفو ةيفاقثو ةيسايسو ةيداصتقا تاروطت خيراتلا
 نم ةنفح امهتسرام ناذللا ىسايسلا وزغلاو يداصتقالا لغلغتلا طبارتو
 تايالولا «نادلبلا كلت طوقس دعب ءهتسرام مث «ةيبوروألا راطقألا
 .نويبوروألا نونطوتسملا اهماقأ ةلود ىهو «ةيكيرمألا ةدحتملا
 ةبقحلا تهتنا «نيرشعلا نرقلا لالخو .يبوروألا ثارتلا تمهلتساو
 . نيرشعلاو يداحلا نرقلا لهتسم يف ءودبيو .ملاعلا خيرات يف ةسوروألا
 .اليوط مودي نل .«ةدحتملا تايالولا ةياعرب «ةبقحلا هذه رارمتسا نأ

 ذنم ملاعلا خيراتل ةماع ةروص مدقت تافلؤملا هذه نإ ثيحو
 ةتوافتم تناك ماعلا ىف ةفلتخملا قطانملا ةيطغت نإف .« " ةجودزملا ةروثلا'

 .كلذ عمو .ةروثلا رصع ةمدقم يف كلد بابسأ تحضوأ دقو .ادج

 ,ةيبرعلاب نيقطانلا ةرهمجل ةرادصإلا هذه ىف ثدحتن نأ ذبحملا نم نإف
 ملاعلاو ءطسوألا قرشلاو برغملا يتقطنم رود نع .ددحم لكشب
 نماثلا نرقلا رخاوأ يف أدبت يتلا ةرتفلا يف «ةماع ةروصب يمالسإلا
 نم عضاوم ةلدع ىف تاعوضوملا هذه نم اددع انفرشتسا دفو .رشع
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 يتلا يهو «يمالسإلا ملاعلا نم ىطسولا ةقطنملا تطبترا دقل
 عم جئاشولا نم ةكبشب ءنرقلا رخاوأ يف ةينامثعلا ةيروطاربمإلا اهتلتحا
 رمت نأ امتحم ناكو .وزغلا قيرط نع مأ ةراجتلا قيرط نع ءاوس ءابوروأ
 فلأ ىدم ىلعو .ةقطنملا هذه ربع ىصقألا قرشلاو برغلا نيب ةراجتلا

 نرقلا ذنم ءاوناك .برغلا نم ال ءقرشلا نم نوتأي ةازغلا ناك ءماع

 لولحبو .مالسإلا اوقنتعا نمم ماكحو بوعش ىلإ نوبستني «عباسلا

 يهو «ةيزاغلا ةيقرشلا ىوقلا كلت رخآ تناك ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ
 تحت ءايجراخو ًايلخاد ءًاحضاو ًافعض ىناعت «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا
 .ةيواسمنلاو ةيسورلا ناتيروطاربمإلا اهيلع اهتسرام ىتلا طوغضلا ةأطو
 ريغ قطانملا نكل .دوسألا رحبلا لامشو ابوروأ يف عجارتت تناكو
 لالتحالل طق ضرعتت مل اساسأ نوملسم ناكس اهنطقي ىتلا ةيبوروألا

 ةريصقلا ةيبيلصلا تاوزغلا ءانثتساب «نيملسم ريغ ماكح بناج نم
 .ًايمست

 ملاعب يركسعلاو يداصتقالا نييبوروألا عسوت مدطصا دقو

 يف اميس الو ءرمتسملا عسوتلا نم ةلحرمب رمي لازي ام ناك يمالسإ

 ملاعلا اذه نأ الإ .ايسأ نم ةيقرشلا ةيبونحلاو ىطسولا قطانملاو ءايقيرفأ

 ةيزكرملا ىوقلا تناك «ةيسايسلا ةهجولا نمف .ةيلخاد تاعازن ىناعي ناك

 تكشوأ وأ ترثدنا دق «ةيلوغملاو ةيسرافلاو ةينامثعلا تايروطاربمإلل
 ةيجراخلا شماوهلا ىف ةينيد ةيحالصإ تاكرح تحارو .راثدنالا ىلع
 ىف ةيسونسلاو «ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيباّهولا لثم «ةيمالسإلا ةراضحلل

 وياوف نود نامثع ةماعزب ةيداهجلا ةكرحلاو ءزاقوقلا يف ةيديرملاو ءايبيل
 ىلإ ةدوعلا ىلإ وعدت تحار تاكرحلا هذه نإ لوقن ءايريجين لامش ىف
 تاءادتعالا دض ةمواقملا يكذت تذخأ ام ناعرسو «يقنلا مالسإلا
 .ةنجألا

 ؛يمالسإلا ملاعلا ىلع جودزم رْثأ ابوروأ يف ةريثملا تالوحتلل ناك

 .مالسإلا حبصأ دقف .اعم نأ يف حالصإلاو ةمواقملا حور تكذأ اهنإ ذإ
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 ىف نآلا اودغ نيذلا نينمؤملا ريغ دض ةمواقملا دشحل ةوق ءةهج نم

 تلصو يتلا ةيروثلا اسنرف شويج نم وأ ءهقرشو دوسألا رحبلا لامش

 نيب تعمح ىتلا «ةيناطيربلا ةغعيصلا تناك «ءانثألا كلت ىفو) .رئازجلا
 يف يناطيربلا مكحلا عسوتو سسؤت .ةيسامولبدلاو هافرلاو ةراجتلا

 .ىرخأ ةهج نمو .(ةتفاهتملا لوغملا ةيروطاربمإ ضاقنأ ىلع «ميلقإلا
 ىلإ ةجاحلاو ةيبرغلا لمعلا بيلاسأو راكفألا ةوق ىرغلا قوفتلا رهظأ

 ىهو «ةيسن رفلا ةروثلا ىف طظحلا نرسل «كلذ دسجن دقو .اهنم ملعتلا

 امك ءرصعلا كلذ يف يملاعلا ديعصلا ىلع ًاريثأت رثكألا مظعألا ةضهنلا
 ماعلا ىلع اهراثاآ كرشت ةيسوروألا راكفأآلل هكرح لوأ ءدبكأتلاب ءابغأ

 .ةيبرغلا ةيحيسملا يف ةينيد تاعزن لثمت دعت مل اهنأل .يمالسإلا

 قمعألا يه حالصإلا تاريثأت تناك ءرشع عساتلا نرقلا يفو

 ةيروطاربمإلا نع لالقتسالا هبشي ام تققح ىتلا ءهرصم ىفاعقو

 ةناعتسالا لالخ نمو ءهدهع ىفف .© ىلع دمحم دهع ىف ةينامثعلا
 ةاعدلا نم مهتاهاجتا اوحوتسا نيذلا نييلاطيإلاو نييسنرفلا هيراشتسمب
 ةيمالسإ ةلود لوأ رصم تحبصأ «نييكارتشالا لئاوأ نم ىتح نبيروثلا

 ىعست ةيبوروأ ريغ ةلود لوأو «ةمظنم ةروصب ثيدحتلا ةلحرم لخدت
 ىفتحا دقف .يداصتقالا فلختلا نم جورخلل ثيدحتلا ليبس كولس ىلإ
 ريدصتلا فدهتسي يذلا جاتنإلابو «ةيبرغلا ةناقتلابو «عينصتلاب ىلع دمحم

 ميلعتلاو ةرادإلا ميظنت ةداعإ ىلع فكعو «(ةيبرغ) قاوسأ ىلإ

 .هدالب ىف ةينيدلا تاسسؤملا ىلع ةلودلا ةرطيس ضرفو ء.داصتقالاو

 راع ]0طقت : نم عباسلا لصفلاو باتكلا اذه نم عساتلا لصفلا :رظنا (2)

 طامطعاطمتتال: 776 قلعم هز 0مهمتامأ, 1575-848, طالساملاإل 01 (ناالا 12530011 (1!لعنتب ١11

 دعت طغت, 1975), ةطل 716 4ةعع مز طسما»ء, 19-185735 ]4, 8لوامتتاب 01 (ل1 112300 ( ]ال جانب

 امم طوماتطعم» 8حممالعب 1987), نطقهمأعت 12
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 ءرصم تبستكاو .ةنيدملاو ةكم ىلع ةرطيسلل نييباهولا ىعاسمل ىدصتو

 ةبخنلا رصانعو «ةثيدحلا تاعمتجملل ةيتحتلا ةينبلا ءرمألا عقاو يف
 نوملسملا اهيف نمب .«ثيدحتلا ىلع ةمزاعلا ةديدحلا ةيداصتقالا

 هذه تمدقو .ملاعلا ءاحنأ نم نودفاولاو ءرصم يف دوهيلاو نويحيسملاو

 مالسإلا ثيدحتب اودان نيذلا ةاعدلا لئاوأل معدلا ءدعب اميف «ةبخنلا

 .هلبع دمحمو «يناغفألا نيدلا لامج لثم ءطسوألا قرشلا يف

 .لقتسم يرصم عمدتجمل ايناملَع ًاموهفم «قحال تقو يف «تحرطو
 ىعاسم ىف ةرادصلا ناكم لتحت «ةيحان نم رثكأ ىف ءرصم تلظ دقو

 ةماقإل 1881 ماع يبارع ةماعزب نييمدقتلا طابضلا ةضافتنا ذنم «ثيدحتلا

 رصانلا دبع لامجو رارحألا طابضلا ةروث دعب ىتحو «ةيروتسد ةموكح

 .يجيتارتسالا اهعقومو ةيعارزلا اهتورثب ءرصم نأ امبو .1952 ماع
 دقف «ةقوفتملا ةيركسعلا ةيداصتقالا ةيرامعتسالا ةوقلل ةيحض تعقو

 (ادنلريإو يه) تحبصأو ءرامعتسالا ةاداعم ىف ةدايرلا عقوم تذختا

 ماع عجارتلا ىلع ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا نامغرت نيتعبات نيتلود لوأ
 رثآلا نأ ىلع انلدت يضاملا ثادحأل ةيعاجرتسا ةرظن نإ .2

 ناك ةينامثعلا ةيروطاربمإلل ةيسيئرلا ءازجألا يف ةروثلا رصعل يحالصإلا
 عساتلا نرقلا يف وحنلا اذه ىلع ًارهاظ نكي م كلذ نأ ريغ .ًاقمع رثكأ
 ثلاثلا ميلس ناطلسلا دهع يف اركبم حالصإلا أدب دقف ؛رشع

 ةلودلا تناك يذلا حضاولا فعضلا كردأ يذلا «(1807-1789)

 فلاحتلا نأ نم مغرلا ىلع ءيبوروألا عسوتلا هجو يف هيناعت ةينامثعلا

 ايحأ دقو .همكحل ةيامغ عضو ةيراشكنالا تاوقلاو ءاملعلا ةئيه نيب

 يف «حرط يذلا يحالصإلا جمانربلا اذه (1807-1839) يناثلا دومحم

 يتلا "تاميظنتلا' يمس ام وأ «ميظنتلا ةداعإ ةيضق ءروص ةدع

 ثيدحتلا ىلإ نيعاسلا نيركفملاو نييطارقوريبلا طاسوأ يف هدعب ترشتنا
 مغرلا ىلعو .سانلا ىلع ليلق رثأ ريغ كرتت مل اهنأ عم «1876 ماعلا ىتح

 درمتلا راثآ لعفب «ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىف ككفتلا رمتسا «كلذ نم

 ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن عمو .ةيبنجألا ةيركسعلا ةوقلاو «ميلاقألا يف
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 رثكأو .ةيقيرفألا اهعباوت عيمج تدقف دق ةينامثعلا ةيروطاربمإلا تناك

 ىذلا طسوألا قرشلا ىلع اهترطيس نم اريبك اردقو «ةسوروألا اهعباوت

 ثلثلا نم رثكأب اهاكس ددع ضفخنا امك .بسحف مسالاب ًاينامثع لظ

 ىذلا ةيغاطلا ناطلسلا دهع يفو .يفارغميدلا ومنلاب تزيمت ةلحرم يف

 تماق ,يمالسإلا معدلا لع دمتعا هنأ عم «لؤاضتلاب هتطلس تذنخأ

 فلاحت دشحيب ("ةاتفلا ايكرت" مساب تفرع ىيتلا) يقرتلاو داحتالا ةكرح
 باقعأ يف .تلوتو «نييندملاو نييركسعلا طاسوأ يف نيطخاسلا نيب

 نأ كلذ حئاتن نمو . 008 ماع مكحا مامز .ىلوآألا ةيسورلا ةروثلا

 ةيمالسإلا حالصإلا تاالواحلم افالخ .تناك "ةاتفلا ايكرت " ةكرح

 ةيكرتلا ةروثلا نأ رمأآلا عقاوو .اهيف ةداوه ال ةروصب ةيناملع ءةقباسلا
 ةيملاعلا برحلا ريثأت تحت «تعاطتسا (كروتاتأ) لامك ىفطصم ةماعزب
 ىلإ ةينامثعلا يضارألا نم ىقبت ام لوحت نأ «ةيسورلا ةروثلا اهدعبو
 مهفصوب ال ع«كلذ دعب اءناكس دحا ا ةلاعف ةيناملع ةثئيدح ةيموق ةلود

 نوحماستيو .ىرخأ تانايد نم للملا نم ةعومجم نومكحم نيملسم

 حماستملا ريغ) يموقلا يب ىعولاب نوعتمتي اكارتأ مهرابتعاب لب ٠ ءاهعم
 ةيمالسإالا تايروهمجلا اهلثمو ءايكرت تناك كروتاتأ دهع يفو .(ًايموق

 نيحلصملا نم ةبخنل أافرطتم اجذومل لقمع ,كاذنا قايفوسلا داحتنالا يف

 ديلاقتلل رياغملا فينعلا ثيدحتلا يمالسإلا ملاعلا يف اوضرف نيذلا
 ىذلا ثيدحتلا لكش ناك اذإ ام اقالطإ احضاو سيلو .مالسإللو
 نادلبلا يف ىذنحي الاثم نوكيس هنأ وأ «حاجنلا هفلاحيس كروتاتأ هجهتنا

 دهع نأش اهنأش .تاالؤاستلا هذه نأ ديس .ةملسملا ةيبلغألا تاذ ىرخألا

 .نيرشعلا نرقلا م خيراتب لصتت ءهسفن كر وتاتأ

 قرشلا يف ثلان يئيدحت رايت ىلإ ءراصتخاب ءقراتت لأ نم دب وا

 [1ناطوطقحتالام , 7 ]1ع م عع هز ائراةجاا ©, : نم .عبارلا مسقلا عىاشلا لصفلا رظنا (3)

.1875-4 
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 نإ ثيحو .هلوح امو نانبل اميس الو «طسوتملا ضيبألا رخبلا لحاوس
 .ةفداصملاب .ءتدهش اهنأو «ةددعتم ةينيد تاعامج مضت تناك ةقطنملا

 ىوقلا بناج نم ةيميلعتلاو ةيسامولبدلا تالاجملا يف ًاريبك ًالخدت
 :مالسإلا ال «ةيبرعلا ةغللا نإف «ةينيد معازمب تعرذت ىتلا ةيبوروألا
 مضت تناك ىتلا ةثدحملا ةوفصلا تدخوو تعمج ىتلا ةليسولا يه

 قرشلا يف ديحولا دلبلا وه نانبل ناك امبرو .ةّيمانيدلا ةيراجتلا بخنلا
 ةهجولا نم ًادج ةحجان ةريبك دادعأب هؤانبأ رجاه يذلا طسوألا
 ةدحتملا تايالولا ىلإ :تاراقلا فلتخم ىلإ ينامثعلا دهعلا ىف ةيداصتقالا

 1880 ماعلا نم ليزاربلاو ءرشع عساتلا نرقلا تانيسمخ نم ًارابتعا
 - سوكروت" مسا مهيلع قلطي لاز امو .1892 ماعلا نم ايقيرفأ يبرغو

 ةيموقلا تدلو «ةقطنملا هذه ىفو ."”ةينيتاللا اكيرمأ ىف "كارتألا

 نم لك اهيلإ بستني يتلا «برعلا لكل ةعماجلا ةيموقلا لب «ةيبرعلا
 لوأ ءتدصت دقو .نيدلاب مهل نأش ال نمو نييحيسملاو نيملسملا
  ةيناطيربلا ةرطيسلا ةرتف لالخ ءاهنكلو «نيينامثعلا ماكحلل ءرمآلا

 دض ةديازتم ةمواقم تدبأ «ةيناثلاو ىلوآلا نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ةيسنرفلا
 تانيسمخلا ىف اهمظاعت دنع ءاهتلخاد دقو .ةيبوروألا ةيلايربماإلا ىوقلا

 نأ ريغ «ةيكارتشالا راكفألا ضعب «نيرشعلا نرقلا نم تانيتسلاو
 .يفاقثلا ناديملا يف ناك .1914 ماعلا لبق «ءيسيئرلا اهماهسإ

 نرقلا تاروطت اهتفلخ يتلا راثآلا صخلن نأ عيطتسن فيكف

 قرشلل يجيتارتسالا عقوملا حبصأ دقل ؟يمالسإلا ملاعلا ىلع رشع عساتلا

 ذنم كلذك يقبو «ةيسنرفلا ةروثلا نمز يف ةيمهألا ةياغ ىف طسوألا
 ززعت دقو .نيتيملاعلا نيبرحلا لالخ هرود ىف كلذ لجت دقو .نيحلا كلذ
 ىدأو «ةثيدحلا ةيعانصلا تاداصتقالل ةيزكرملا طفنلا ةيمهأب رودلا اذه

 اطارع ذهلقر ل طناوت نانو ][8طمنامتكع, مال دعع لاب مغوالعمأ ةلاثعل !لةععوعطمع (4)

 (1طغوعر دطملك عموزاغ كوملطاأ - لووعمأط - 8عزطمانتكب امعاتلاغ لع لءولنأ ءأ لهو 5

 ةعمز0ا0101165, 1960).
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 ةميدقلا ةيمالسإلاو ةينامثعلا تايروطاربمإلا راينا ىلإ ةفاضإلاب .كلذ
 ٍديازتم ءهسفن يف قثاو يمالسإ ملاع نيب ةرشابم ةهجاوم ىلإ ءىرخألا
 ام تقبس ىتلا «ةيدعتملا ةيبوروألا تايروطاربمإلاو .ةهج نم عاستالا
 .كلذ نم مغرلا ىلعو .يبوروألا ريغ ملاعلا نم ىرخأ ءازجأل ثدح
 جراخ تيقب «لقألا ىلع دنهلا يبرغ ةعقاولا «يمالسإلا ملاعلا ةيبلغأ نإف

 قطانملا نأ عم «نيرشعلا نرقلا ىتح يبرغلا يرامعتسالا مكحلا لاجم
 قاطن جراخ وأ ةفيعض امإ تناك «ةينفلا ةهجولا نم ؛ةلقتسم تلظ يتلا

 ةهج نمو .امهيلك وأ ءهرشع عساتلا نرقلا يف ةيسيئرلا تاروطتلا رايت
 نم ةركبملا ةلحرملا كلت لالخ ةيبوروألا ةرطيسلا وأ ةنميهلا نإف ءىرخأ
 (فايرألا) ناكس ةيرثكأ ىلع ةسوملم راثآ ةيأ كرتت مل ةيداصتقالا ةملوعلا
 ناكو .نويلحملا مهماكح هسرامي يذلا عمقلا ادع «قطانملا كلت يف
 ببسب «مارتحاب يمالسإلا نيدلا ةلماعم ىلإ نوليمي نويبرغلا ماكحلا
 ءانثتسابو .اهيف ةيلاتقلا حورلا ءاكذإو ريهامجلا ةئبعت ىلع ةحضاولا هتردق
 ىف ثدح امك .رشابملا يركسعلا وزغلا لثم) ةصاخلا فورظلا ضعب

 دقو «ةفيعض تناك يوروألا عسوتلا ةمواقمل زفاوحلا نإف .(رئازجلا

 نويطارقوريبلا اهلثمي يتلا ةيسايسلا تايلقألا روعش اهنم ففخ
 ءوبتس ةمواقملا نأب ءءاوسلا ىلع نييندملاو طابضلا بخنن نم «نورينتسملا
 يف طغت تناك يتلا مهتاعمتجمل قبسم ثيدحت ةمث نكي ملام «لشفلاب
 لعفب حاحلإلاو لاجعتسالا ةفص ثيدحتلا بستكا دقو .قيمع تابس
 نييبوروألا طوغض مظاعتو .ةيروطاربمإلا رصع يف ةملوعلا ديازت
 كلت ىفو .ةينامثعلا ةيروطاربمإالل ةيماتخلا ةمزألاو «ةيرامعتسالا

 يعولا ىلإ راقتفالاو «ةظفاحملا مالسإلا حورب تزيمت يتلا «ةلحرمل
 مالسإلا ثيدحت ةاعد ىلخأ «ةعرولا ريهامجلا طاسوأ يف يسايسلا
 تايلقألا بناج نم يبرغلا جهنلا ىلع يلاكيدارلا حالصإلا ةاعدل ليبسلا

 لو .ديلاقتلاب ةثبشتملا ابوعش عم ةّيقوف ةروصب لماعتت تناك يتلا ةرينتسملا
 اهتنبت يتلا ةيبرغلا ثيدحتلا تايجولويديأ نأ ةفداصملا ليبق نم نكي
 ماعلا يف اهذوفن اهل حبصأ «ىلعأ نم اهتضرفو «ةرينتسملا عئالطلا
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 يتلا ةيبوروألا ريغ مكحلا ةمظنأ ىلع اهريثأت اهل ناك املثم .يمالسإلا

 هذه نمو .ىداصتقالا فلختلا نم صلختلل ىعست تناك

 ءادصأ اهل تناك ىتلا) ةيعضولا ثتنوك تسغوأ ةفسلف تايج ولو يديألا

 ثارتو «(ةينامثعلا ةيروطاربمإلا يف كلذكو .كيسكملاو ليزاربلا يف
 تانيرشعلا ىف تارايتلا هذه تلدبتسا دقو .رصم ىف نيينوميس ناسلا

 .ةيسورلا ةروثلا نم ةاحوتسملا ةيعيلطلا تايجولويديألا نم ديدج عونب
 خيرات يف نيديدج نييساسأ نيرصنع نورشعلا نرقلا ثدحتسا دقو

 ةئبعتلاو «ةيبوروألا تايروطاربمإلاو ىوقلا رايهنا :امه يمالسإلا ماعلا

 ناذه عقيو .رضحتلا نم ديزمب ةذخالا ةملسملا ريهامجلل ةيسايسلا

 .ةروثلا رصع :ةثالثلا تافلؤملا هذهل ينمزلا قاطنلا جراخ نارصنعلا
 ةيملاعلا برحلا عالدنا دنعو .ةيروطاربمإلا رصعو .لاملا سأر رصعو

 .نايعلل نيرهاظ نارصنعلا ناذه نكي مل «1914 ماع ىلوألا

 موابزبوه كيرإ

 2006 نذدنل
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 ريدصتن
 افن

 وهو «1848 ماعلاو 1789 ماعلا نيب ملاعلا لؤحت باتكلا اذه عبتتي

 ةروثلا يأ 'ةجودزملا ةروثلا" انه هيمسن ام ىلإ ىزعُي يذلا لوحتلا
 .مث نمو .(ةيناطيربلا) ةيعانصلا ةروثلا اهترصاعُمو 9 ماع ةيسنرفلا

 .ملاعلل وأ ابوروأل ًاخيرات سيل ءةملكلل قيقدلا ىنعملاب .فلؤملا اذه نإف
 رثأت يذلا دلبلا ىلإ «ةرباع ةروصب نإو ءةراشإلا تلواح دقو

 ريثأت ناك اذإ امأ .ةرتفلا كلت لالخ هذه ةجودزملا ةروثلا تافعاضمب

 نم .هيلإ ةراشإلا مدع تيخوت دقف «لاب يذ ريغ كاذنأ دلبلا ىلع ةروثلا

 ؛نابايلا نع ال ءرصم نع اًئيش باتكلا اذه يف ئراقلا دجيس ءانه
 رثكأ ةينيناللا اكيرمأ نعو ءايراغلب نع أرقي امم رثكأ ادنلريإ نع ًارقيسو
 .ايقيرفأ نم

 ضرعتي مل يتلا بوعشلاو نادلبلا خيراوت نأ عبطلاب كلذ ينعي الو

 ناك اذإو .اهيلع لمتشا ىتلا كلت نم ةيمهأ وأ ةراثإ لقأ فلؤملا اذه اهل

 ماقملا ىف ًايناطيرب - ًايسنرف قدأ ةروصب وأ ًايبوروأ باتكلا اذه روظنم
 يف لوحتلاب ذخأ دق «لقألا ىلع هنم اريبك اءزج وأ «ملاعلا نألف .«لوألا

 ديب .اهلوصأ يف ةيبوروأ ةيسنرف لب «ةيبوروأ تاريثأت لعفب ةرتفلا كلت
 ةحلاعم قحتست تناك ىرخأ ةددحم تاعوضوم ىف ضوخلا انبنجت اننأ

 لمعلا اذه مجح ىلإ كلذ دوعي الو .باتكلا اذه يف ًاليصفت رثكأ
 تايالولا خيرات يف هدجن ام وحن ىلع) اياضقلا هذه نأ ىلإ لب .بسحف

 ىرخأ تادلجم يف ةضيفتسم ةروصب تحل وع دق (ةيكيرمألا ةدحتملا
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 - 1789  ةروثلا رصع ىلإ ةفاضإلاب «لمشت ىتلا) ةلسلسلا هذه ىف ةقحال
 ءافوم نإ ©هماام) 1789 - 1848) 1875 - 1848 لاملا سأر رصع ءاذه 8
 رصعو .(186 ن] ظمأ ء 1875 - 1914) 5-1914 ةيروطاربماإلا رصعو

 . ( 496 هإ“ [يجعاممسصعو 1914 - 1991) 1991 - 1914 فرطتلا

 ريسفتلا ىلإ لب ءيليصفت درس ىلإ باتكلا اذه فده الو
 ([1ةاناغ يقارلا ميمعتلاو طيسبتلا نويسنرفلا هيمسي ام وأ «ليوأتلاو
 نطاوملا وه .ءيرظنلا يروصت ىف .ىلاثملا ئراقلاو .؟ناعورتكماتهص)

 ءبسحف يضاملا ةفرعمل هلوضف ءابشإ ىلإ ىعسي ال ىذلا ملعتملا يكذلا

 .نآلا هيلع وه ام ىلع ملاعلا حبصأ اذالو فيك مهفي نأ ديري يذلا لب
 امب صنلا دانسإل ةرورض وأ ءانغ ةمث سيل ءانه نم .لوؤيس ّمالإو
 ىف نيرحبتملا ءارقلا ةرهمج فدهتست ىتلا ةيجهنملا تاساردلا هيضتقت

 رداصملا ىلإ اهتمرب ريشت داكت قاظحالم نإف ءساسألا اذه ىلعو .ملعلا
 ديناسألا ىلإ .نايحألا ضعب يف وأ .ماقرألاو تاسبتقملل ةيقيقحلا
 .ةصاخ ةروصب ةشهدلا وأ لدجلل ةريثملا لاوقألل اهب قوثوملا

 يتلا ةداملا نع ثدحتأ نأ فاصنإلا يضتقي .«كلذ نم مغرلا ىلعو
 عيمج نإ .هداعبأ ددعتو هقاطن عاستاب زيمتي ىذلا تاكل اذه اهيلإ زكتري

 .ىرخأ نود نيدايمب (الهج رثكأ .ىرخأ ةرابعب وأ) ةربخ رثكأ نيخرؤملا
 ىلع ةريبك ةروصب اودمتعي نأ ءايبسن ةقيض تالاحم جراخ ءمهل دب الو
 !789 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلاب لصتي ام يفو .نيرخآ نيخرؤم لامعأ
 يأ هب ماملإلا عيطتسي ال تاعوبطملا نم لئاه مك ءازإ انسفنأ دجن 848
 يتلا تاغللاب هيلع علطي نأ ىلع ارداق ناك نإو ىتح «قالطإلا ىلع درف

 ًاددع الإ لاحلا ةعيبطب نونقتي ال نيخرؤملا عيمج نأ عق ةاولاو) .اهب بتك
 .(لاوحألا نسحأ يف تاغللا نم اليلق

 داعي ةدام وه ساتكلا اذه نم ًاريبك ًابناج نإف .ساسألا اذه ىلعو
 ىلع يوطنن نأ نم صانم الو .ةثلاثلا ىتح وأ ةيناثلا ةرملل اهمادختسا

 ءاربخلا اهيلع لمحيس ىتلا روصقلا يحاون ضعب ىلعو .ءاطخألا ضعب
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 يتلا عجارملاب اتبَث باتكلا اذه مضيسو .فلؤملا اذه اهل فسأيس املثم

 .ةساردلا نم ديزملل اهيلإ عوجرلا نكمي

 طويخ ىلإ اهكيكمتو خيراتلا ةكبش لسن رذعتملا نم نأ عمو

 ميظنت يرورضلا نم نإف ءاهجيسن ريمدت نود نم ةدرفم ةلصفنم
 ميسقت تلواح دقو .ةيلمع ضارغأل ةيعرف ماسقأ يف دحاولا عوضوملا

 تاروطتلا ىلإ ةماع ةروصب لوألا قرطتي :نيضيرع نيمسق ىلإ باتكلا
 طوطخلا يناثلا مسقلا مسري امنيب ؛ةرتفلا كلت اهتدهش ىتلا ةيساسألا

 ةمث نأ ريغ .ةجودزملا ةروثلا هتجتنأ يذلا عمتجملا ةعيبطل ةضيرعلا

 زيي رذعتي ثيحب تاعوضوملا نيب دوصقملا لخادتلاو سامتلل اطوطخ

 الإ انكمم كلذ ودغي الو «ةيرظنلا ةهجولا نم ىتح ضعب نع اهضعب
 .اياضقلا هذه لوانت يف رسيلاو ةلوهسلا قيقحتل

 نيذلا صاخشألا نم ديدعلل نانتمالا نع ريبعتلا الإ ينعسي الو

 تادوسملا ىلع اوعلطا وأ ,باتكلا اذه نم بناوج مهعم تشقان

 امع ةيلوؤسملا نولمحتي ال مهنأ ريغ .هلوصف ضعبل ىلوألا خسنلاو
 ؛ نكاد سالغودو ؛لانرب .د .ح ءالؤه نم ركذأو ؛ءاطخأ نم هتفرتقا

 .ف .رو ؛رغريبزغنوك .ج .هو ؛ لكساه سيسنارفو ؛رشيف تسنرإو

 يتلا راكفالل ريثكلاب صاخ وحن ىلع رشع عبارلا صنلا نيديو .يلزيل
 ةيراتركس ةدعاسم فلار .س ةسنالا تمدق دقو .رشيف تسنرإ اهحرط

 ةياهن يف ءامسألا سرهف عمجب نسيم .! ةسنالا ةثحابلا تماق امك «ةميق
 .باتكلا

 موابزبوه كيرإ
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 اعقو ىلعأ تاداهش ىلع «نايحألا بلغأ ىف «تاملكلا يوطنت
 وأ تعرّتخا تاملك عضب يف «لاثملا ليبس ىلع ءرظننلو .قئاثولا نم

 اذه اهحلاعي ىتلا ةتسلا دوقعلا ةرتف لالخ اساسأ ةديدخحلا اهيناعم تيستكا

 ؛"ةعانصلا" :لثم تاملك تاحلطصملا هذه نمو .باتكلا
 ؛"ةيلامسأرلا"و «"ةلماعلا قل أ٠"و 3 . ا"و ؛"ىعان ||"و

 'يلاربيللا" عون نم ةيسايس تاريبعتو ."ةيديدحلا ةكسلا'و -
 ؛"سدنهملا"و ؛'ملاعلا" كلذكو ؛"ةيسنجلا"و ؛"ظفاحملا'و
 : لثم تايمسم دجن امك .(ةيداصتقالا) "ةمزألا"و ؛ " ىراتيلوربلا"و

 .ةثيدحلا مولعلل ةديدع تاحلطصمو ."ءاصحإلا"و ؛"يعفنلا'
 تاملك اهلك ىهو ."ايجولويديألا"و ."ةفاحصلا' : لثم ىرخأو
 ىرخأ تاحلطصم نأش اهنأش «2”ةرتفلا كلت لالخ تلدُع وأ تتح

 ا 0-5

 ."قالمإلا"و ؛ "بارضإلا" عون نم

 ىف لامعتسالا ديق ءايفرح ءاهفداري ام وأ «تاريبعتلاو تاحلطصملا هذه تعضو (1)

 'ةفاحصلا"و "ةيكارتشالا" لثم تاملك تبستكاو .تاغللا فلتخت يف ملاعلا ءاحنأ عيمج

 'ةيديدحلا ةكسلا" حلطصم داعتسا امنيب «يلودلا ديعصلا ىلع ساسألا اذه ىلع اهتالالد

 ام ثيح ايناطيرب يلصألا هنطوم ءانثتساب ةرومعملا ءاجرأ عيمج ىف ةيفرحلا هتلالد (1خهرت 1020)

 .(16311583) " نابضقلاب ةدهمملا قيرطلا" ىمسي لاز

 م



 رومألا نودب يأ) تاملكلا هذه نودب ثيدحلا ملاعلا انليخت اذإو
 تعلدنا يتلا ةروثلا قمع انكردأ ««تايمسملا هذه اهيطعت يتلا ميهافملاو
 ذنم ةيرشبلا خيرات يف مظعألا لوحتلا تلثمو 1848و 1789 نيماعلا نيب

 عنصو «.ةعارزلا ناسنإلا اهيف عرتخا يتلا مدقلا يف ةقرغملا روصعلا

 ةروثلا هذه تلقن دقف .ةلودلاو «ندملاو «ةباتكلاو ءةيندعملا تاودألا

 نيح انيلع نأ ريغ .كلذ لعفت تلاز امو «لاح ىلإ لاح نم هرسأب ملاعلا

 يتلا يهو ءديعبلا ىدملا ىلع اهجئاتن نيب ةيانعب زيمن نأ اهرمأ يف رظنن
 عيزوت وأ «ةيسايس ةمظنم وأ .يعامتجا راطإ يأ يف اهرصح نكمي ال
 ةمساحلا ةركبملا ةلحرملاو «,ةهج نم ىلودلا ديعصلا ىلع دراوملاو ىوقلل

 نم ددحم يملاع يعامتجا عضوب اقيثو اطابترا تطبترا يتلا «ةروثلا هذهل
 ' ةعانصلا " ل اراصتنا نكت مل ةميظعلا 1789-1848 ةروث نإ .ةيناث ةهج

 لب ءامومع ةاواسملاو ةيرحلل الو ؛ةيلامسأرلا ةعانصلل لب ءاهتاذ دحب

 داصتقالا" الو ؛يلاربيللا "يزاوجروبلا" عمتجمللو ىطسولا ةقبطلل

 ةقطنم يف لودلاو تاداصتقالل لب ."ةثيدحلا ةلودلا' وأ "ثيدحلا

 اكيرمأ نم ماسقأو ايوروأ نم ءزج يه) ملاعلا نم ةنيعم ةيفارغج

 :امه نيتسفانتم نيترواجتم نيتلود ىف لثمتي اهزكرم ناك .(ةيلامشلا

 1789 ماعلا نيب أرط يذلا لوحتلا ناك دقل .اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب
 نم تقلطنا يتلا مأوتلا ةضهنلل اديسجت ءهرهوج يف ء1848 ماعلاو
 .ةرومعملا ءاجرأ فلتخم يف ترشتناو «نيدلبلا نيذه

 عباطلا تاذ) ةيئانثلا ةروثلا هذه ىلإ رظنن نأ انعسوب نأ الإ

 ارمأ اهرابتعاب ال (ايناطيرب يف يعانصلاو ءاسنرف يف اهلمجمب يسايسلا
 املع اتحبصاو ةروثلا هذه لمح اتلوت نتللا نسلودلا نيتاه خيراتب قلعتي

 «فاللتخا نم امهنيب ام ىلع ءايناطيربو اسنرف ىف ناكربلل نمازتملا

 خرؤم هابتنا يعرتسيس ام نأ ريغ .مامتهالا ريثي ال ارمأ وأ ةضحم ةفداصم

 نع فلتخت ةيواز نمو «لاثملا ليبس ىلع «داليملل 3000 ماعلا يف ام

 دق نيتروثلا نيتاه نأ وه «يقيرفأ وأ ينيص بقارم اهنم رظني يتلا كلت
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 اهتادادتما يفو ابوروأ برغ  لامش نم كلت وأ ةعقبلا هذه يف اتماق

 نيتاه نم يأ نأ ظحاللن نأ ءهسفن ردقلاب .مهملا نمو .ملاعلا نم

 ةيلامسأرلا راصتنا ريغ لكش يأب ةنوآلا كلت يف ًانكمم نكي مل نيتروثلا

 .ةيلاربيللا - ةيزاوجروبلا

 ةدوعلاب الإ همهف نكمي ال قمعلا اذبم ًالوحت نأ نايبلا نع ىنغو

 ىهو «ةرشابم هتقبس ىتلا دوقعلا لبق ام ىلإ لب .«.9 ماعلا لبق ام ىلإ

 ةمزأ نع «(لقألا ىلع ءارولا ىلإ ةرظنب اهرضحتسن نيح) (2حوصوب ربعت

 .ىبرغلا ىلامشلا ماعلا تداس ىتلا (ةصعاعم :ثعززص©5) ةميدقلا ةمظنألا

 ماع ةيكيرمألا ةروثلا انربتعا ءاوسو .ةجودزملا ةروثلا اهحستكت نأ لبق

 تامزألا ىلع ىربك ةيمهأ انقلع ءاوسو ءامهل رشابم زفاح وأ ريذن

 ءتاالاحلا نسحأ يف .حوصضوب انل رسهمتس تاروطتلا هله نإف 7009

 الأ قايسلا اذه ىف للحملا ىلعو .امهيلإ تدأ ىتلا ةيساسألا بابسألا

 لثم ءهيلإ دوعي نأ هيلع ىغبني يذلا ىخيراتلا ىدملا ديدحتب هسفن لغشي

 حالصإلا هةكرح وأ ءرشع عباسلا نرقلا طساوأ ىف ةيزيلجنإلا ةروثلا

 ةقباس لحارم ىلإ وأ ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف ماعلا رامعتسال

 هب حمست امم ريثكب دعبأ قافا ىلإ اندوقيس قمعملا ليلحتلا نأل ؛كلذل

 .ساتكلا اذهل ةينمزلا ةيخيراتلا دودحلا

 كاذنآ ةأيهمو ةدعتسم تناك .لوحتلا اذه ىلإ ةيعاسلا ةيفاقثلاو ةيسايسلا

 ءاجرأ يف ةروثلا لعشت نأ ءهيطتست ثيحب عاستالا نم يه ةقطنم ىف

 روهظ ءاصقتساب انسفنأ لغشن ال نأ انيلعو .ىرخألا ةيبوروألا ةراقلا
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 باحصأ نم صاخلا عاطقلا يف ةقبط زورب وأ «ةيملاعلا قوسلا
 ةلود روهظ وأ .ءفاك وحن ىلع نيطشنلا نيردابملا ةيداصتقالا تاعورشملا

 ةصاخلا ةدئاعلا ميظعت نأ اهادؤم ةفسلف حاهتنا ىلع تفكع (ارتلجنإ يف)

 روطت عبتتن تن نأ كلذك انبجاو نم سيلو .ةموكحلا ةسايسل ساسألا وه

 ناميالا اهب اهيلع ىوطنا ىتلا ايج ولو يديألا وأ ةيملعلا ةفرعملا وأ .ةناقتلا

 رصانعلا هذه دوجو رابتعا اننكميو .مدقتلاب ينالقعلا «يناملعلا «ينادرفلا
 ال اننأ ىلع ءرشع نماثلا نرقلا تانينامث يف هنم ًاغورفم أرمأ اهلك
 ةوقلا نم ٍفاك ىوتسم ىلع تناك تانوككملا هذه نأ ضرتفن نأ عيطتسن
 عباط لافغإ ىشاحتن نأ ءكلذ نم سكعلا ىلع ءانيلعو .راشتنالاو
 وأ .يجراخلا ىرهاظلا اهباهإ بيسب ةجودزملا ةروثلا هذه ىف ةدحلا

 (0ءوماع15©) رييبسيور بايث نأ نم ةدكؤم ةروصب هفرعن ام داقتعاب

 ةبقالخأ بقانم نم هب نامستي اناك امو «1115-583121(2[) تسوج ناسو

 ناك امع فالتخالا لك أفلتخم هلك نكي مل ءيرثنلا ءادألا يف بولسأو
 (1ء1610' ماثنب يىميريج نأو .'ميدقلا ماظنلا ' تانولاص يف اعئاش

 ايناطيرب تاعلطت نع اريبعت ةيحالصإلا هؤارا تناك ىذلا ظعماط متم

 ضرع ىذلا هسفن وه ءرشع عساتلا نرقلا تانيثالث يف ةيزاوجروبلا

 رثكأ نأو «ةيرصيقلا ايسور يف ىربكلا نيرثاك ىلع اهتاد راكفألا هذه

 نع تردص امنإ ىطسولا ةقبطلل يسايسلا داصتقالا يف أفرطت تال وقملا

 .رشع عساتلا نرقلا يف ىناطيربلا تادروللا سلجم ىف ع ءاضعأ

 هذه دوجو ريسفت لوح رودي ال انلغاش نإف «ساسألا اذه ىلعو
 ريسفت ىف زكرتي لب «نيديدحلا عمتجملاو داصتقالا يف رصانعلا

 اهماحتفا نايبت ىف لب .ةقباسلا نورقلا يف ةنماك عبانم نم اهغسنل

 ةقيمعلا تاريغتلا فشتسن نأ انيلع نا امك .نيصخلا نصحلل حساكلا

 أرثأت عرسألا تناك يتلا نادلبلا يف ئجامملا راصتنالا اذه اهثدحأ يتلا

 مامأ اهعيراصم ىلع هباوبأ تحتف ملاع نم ىرخأ ءاجرأو ءام ًارشابم

 ناونع يف تيمس يتلا ىوقلا يو .ةديدحلا ىوقلل ة ةرجفتملا راثآلا عيمج
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 ةيزاوج روبلا" ةرتفلا كلت ىف ماعلا خيرات نع ارخؤم ردص باتك

 . ' ةرفاظلا

 ءابوروأ نم دحاو ءزج ىف تماق ةجودزملا ةروثلا نإ ثيحو

 نوكي نأ نم صانم الف ءاهرهاظم لجأ ىف ةرشابملا اهراثآ هيف تفلخو
 ةيملاعلا ةروثلا نأ امبو .هقاطن يف ًايميلقإ دلجملا اذه هلوانتي يذلا خيراتلا
 ال ناك ءاسنرفو ارتلجنإ ىف ه نيتيئانثلا نيترؤبلا نيتاه نم تقلطنا ىتلا

 دقف ؛ملاعلا ةيقبل يبوروأ وزغو عسوت لكش رمألا لوأ دذختت نأ نم دب

 يف ىملاعلا خيراتلل ةيسنلاب ةخراصلا اهتايعادت زربأ .عقاولا يف « ء«تلثم

 الو) ةيبوروألا لودلا نم ليلق ددع بناج نم ىلاعلا ىلع ةنميهلا خيسرت

 .ةراجتلا لبقف .خيراتلا يف هل ليثم ال وحن ىلع (ايناطيرب اميس

 نم ةمداقلا  راكفألا كلذكو  عقاوملاو نفسلاو «ةيراخبلا تاكرحملاو

 تأدب دق ملاعلا يف ةقيرعلا تايروطاربمإلاو تاراضحلا تناك «برغلا

 مكاح اهترادإ ىلع فرشي ةعطاقم دنهلا تدغ ذإ .يعادتلاو مالستسالا

 لودلا قانخب كسمت تامزألا تناكو «تايحالصلا عساو يناطيرب يرادإ

 نيصلا ةيروطاربمإ نإ لب .ةازغلل ةحوتفم ايقيرفأ باوبأو «ةيمالسإلا
 اهدودح حتف ىلع 1842 ماعلاو 1839 ماعلا نيب تمغرأ ةميظعلا

 قيرط يف فقي ام ةمث نكي مل «1848 ماعلا لولحبو .يبرغلا لالغتسالل
 نأ نويبرغلا لامعألا لاجرو تاموكحلا تأترا ةعقب ةيأل يبوروألا وزغلا

 ةلأسم يبرغلا يلامسأرلا عورشملا مدقت ناكو .اهلالتحا مهتحلصم نم

 .ريغ ال تقو

 عمتجملا راصتنا يف رصحني مل ةجودزملا ةروشلا خي ءرات نأ ريغ

 تلوح ىتلا ىوقلا ءوشن خيرات اضيأ ناك لب .ديدحلا يزاوجروبلا

 .1848 ماعلا دعب نامزلا نم دحاو نرق لالخ شامكنا ىلإ عسوتلا

 لولحب «تناك ليقتسملا ىف ظوظحلا لقت رداوب نأ كلذ ىلإ فاضي

 كاذنآ ًانكمم نكي مل هنأ حيحصو .ام دح ىلإ نايعلل ةرهاظ «1848 ماعلا
 يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف برغلا دض تعلدنا يتلا تاروثلاب نهكتلا
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 لحارملا ءيمالسإلا ملاعلا يف الإ ء.دهشن ىملو .نيرشعلا نرقلا طساوأ

 يبوروألا وزغلل اوضرعت نيذلا نوبولغملا ىنبت نيح ةريسملا هذهل لوألا
 تايادب يف هارن ام كلذو ؛هرحن ىلإ هديك اودريل هبيلاسأو برغلا ءارآ

 نم تانيثالثلا يف ةيكرتلا ةيروطاربمإلا لخاد ةيبيرغتلا حالصإلا ةكرح
 ةمهملا ىلع دمحم مكح ةرتف يف كلذ نم مهألاو ءرشع عساتلا نرقلا

 زورب ءهسفن تقولا يف ءابوروأ يف اندهش اننأ ريغ .رصم يف ةلمهملا

 نيحتتو رفاظلا ديدجلا عمتجملاب صبرتت تناك ىتلا راكفألاو ىوقلا

 ابوروأ ىلع نميبي "' ةيعويشلا حبش " ناك دقل .هيلع ضاضقنالل ةصرفلا
 .هسفن ماعلا يف هنم صلختلاو هدرط ىرج هنأ ريغ .1848 ماعلا لولحب
 لاح يه امك ءازجاع كلذ دعب ةليوط ةدم حبشلا اذه يقب دقلو

 ةروصب ةجودزملا ةروثلا هتلاط يذلا يبرغلا ملاعلا يف ةصاخ «حابشألا

 يف ملاعلا ىلإ انلوح انرظن اذإ ءاننإف .كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيروف
 يخيراتلا رودلا نم ليلقتلا عيطتسن ال «نيرشعلا نرقلا تانيتس

 ةدر اهرابتعاب تدلو ىتلا ةيعويشلاو ةيكارتشالا ةيروثلا ةيجولويديألل
 اهتغيص ايجولويديألا هذه تدجو دقو .كلت ةجودزملا ةروثلا ىلع لعف
 لوأ ءانبب تأدب يتلا ةيخيراتلا ةرتفلاف .1848 ماع ىلوألا ةيميظنتلا
 ةروثلابو ءايناطيرب يف ريشكنال يف ثيدحلا ملاعلا يف عناصملا نم ةموظنم
 رشنبو «ةيديدحلا ةكسلا تاكبش ىلوأ ءانبب يهتنتس «1789 ماع ةيسنرفلا

 . ىعويشلا نايبلا
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 رشع نماثلا نرقلا تانينامث يف ملاعلا

 ]رم لدا 1 نرسعم ىوزنءأم لمأا قزرعم مجأم نع مظوماطغممس  كجلساأ - انما

 0 - كأس [اسنرف

1 

 هنأ وه نماثلا نرقلا نم تانينامثلا ماع يف هتظحالم ردجت ام لوأ

 ناك دقل ) .يلاحلا ا اريثك ربكأ ءأعم بأ يف «٠ . ناك

 ( ما ععدصملعت» مم طلبصسصطو14) 00 تدل واه نوف ردنسكلا ةلاحرلا ماعلا

 ةرومعملا قطانملا نم ًءازجأ الإ كاذنآ نوفرعي اونوكي مل «(1859-1769)

 اراشتناو ًاملع لقألا تاعامجلا ىدل "ةفورعملا ملاوعلا" امأ) .انبكوك يف

 امساك ذصاما مع-[. غمد كولطاسلاب5وأ, 0عم»عو قسصأةلمع لع 5هنمنس واب 2 ؟م15., (1)

 ١ كارتع لع 13 129هلاباتممي 1, ةللعع انطع آ1م1غ500. ءأ لعع مماعد مدع ©طقن 5 آ/ءاأ1ج3 (ةعلعإ

 1.١ طةكونعااع, 1908), هل. 11: ىععممم» 1و ها ملاك لسمك ارسهت ]793- طعم لمم» نس ]7 رو

 م. 514
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 نم رغصأ تناك اهنأ دب الف ءابوروأ يرغ نطقت تناك ىتلا كلت نم
 اهيف يضمي ضرألا نم مالثأ درجم تدغ ىتح تلءاضت اهنإ ىتح ؛كلذ

 ناكو .(مهتايح امروب لالت يف نوعرازملاو نوّيَمألا نويلقصلا نوحالفلا
 -وطس لج ناكو .عاقبلا هذه ءارو ام يف لوهجملا مكح يف ءيش لك

 لضفب طئارخلا هل تعضوو فشتكا دف ءاهلك ال نكلو .تاطيحملا

 لاثمأ نم رشع نماثلا نرقلا وحالم اهرهظأ ىتلا ةدوهشملا ةءافكلا

 تلظ راحبلا ناعيقب ناسنإلا ةفرعم نأ نم مغرلا ىلع .كوك سميج
 ةيسيئرلا ملاعملا تناكو .نيرشعلا نرقلا طساوأ ىتح ادج ةحيحش
 .ةثيدحلا سيياقملاب ةقيقد نكت مل نإو .ةفورعم رزحلا يلغأو تاراقلل

 ريبك ردقب ةفورعم ابوروأ يف اهتاعافتراو لابحلا لسالس ماجحأ تناكو
 .ةضماغ ةروصب ةفورعم ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةدوجوملا كلتو .ةقدلا نم
 ًامامت ةلوهجم اهملاعم تناك دقف ءايقيرفأ امأ .ةمودعم هبش ايسآ ىفو
 يف ىربكلا راهنألا ادع اميفو .(ةيلمع ضارغأل سلطألا لابج ءانثتساب)
 نيصانقلا نم ةنفحل الإ ةفورعم نكت مل اهيراجم نإف ؛نيصلاو دنهلا
 هذه تاراسمب مالإ وأ ةفرعم ىلع اوناك نيذلا تاباغلا يئادع وأ راجتلاو

 تاراق ةدع يف ةليلقلا قطانملا كلت جراخ اولصي ملو .ةقطنملا يف رامنألا

 ملاعلا ةطيرخ تناكو .لحاوسلا نم ةسبايلا ىلع لايمأ ةعضب دعب ىلإ
 اهكلسي ناك ىتلا قرطلا تامالع اهللختت ضيب تاحاسم نم نوكتت

 اهعمج ىتلا ةلقانتملا تامولعملا هذه نم مغرلا ىلعو .نوفشكتسملاو راجتلا

 تاحاسملا نإف .ةيئان عقاوم يف نوميقملا نولوؤسلاو ةلاح رلا اهاقتسا وأ

 .ةطيرخلا كلت ه هرهظت ام ريثكب عسوأ رمألا عقاو يف تناك ضيبلا

 ىلإ هادعت لب ءبسحف "فورعملا ملاعلا" ىلع رغصلا رصتقي ملو
 دادعت نإ ثيحو .ىرشبلا لاجملا يف تالاحلا عيمج يف يعقاولا ماعلا

 تاريدقت نإف «ةنوآلا كلت يف ةيلمعلا ضارغألل افورعم نكي مل ناكسلا
 انبكوك نأ حضاولا نم نأ ريغ .تانيمختلا دودح ذعتت مل ناكسلا

 ال ةبسنب امبر م «مويلا تلاع ناكس نم بناج الإ كاذآ هُدُمْعَي ل يضرألا
 نع ًأدج ةديعب الوادت رثكألا تانيمختلا نكت مل اذإو .ثلثلا ىلع ديزت
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 ربكأ ملاعلا ناكس نم ةبسن ايقيرفأو ايسآ يف شيعي ناك دقف «باوصلا
 187 وحن 1800 ماع ابوروأ ناكس ناكو .مويلا لالا يه امم ام دح ىلإ

 ىلع ةصاخ ةروصب كلذ قدصيو .(مويلا نويلم 600 لباقم) ًانويلم

 من ريثكب لقأ ةبسن مايألا كلت يف امهيف شيعي نكي مل نيتللا نيتكيرمألا

 نإ «ةماع ةروصب .لوقلا نكميو .ىرخألا قطانملا يف لاخلا هيلع تناك

 ًادحاوو ءايسآ يف ناشيعب !800 ماع اوناك رشبلا نم ةثالث لك نم نينثا

 ادحاوو ءايقيرفأ يف ة ةرشع لك نم ًادحاوو ءابوروأ يف ةسمخ لك نم

 هذه نأ هيف كش ال امو .ايسونايقألا وأ اكيرمأ يف نيثالثو ةثالث لك نم

 هجو ىلع ةضافضف ةروصب ةرثعبم تناك ناكسلا نم ةليلقلا ةبسنلا

 زيكرتلاو «ةفشكلا ةعارزلاب زيمتت ةددحم ةليلق عاقب ءانثتساب امير «ةطيسبلا

 ابوروأو ةيبرغلا ابوروأو دنهلاو نيصلا نم ءازجأ لثم ىلاعلا يرضحلا

 .هذه انمايأ يف هيلع يه ام براقت ناكسلا ةفاثك تناك ثيح .ىطس رولا

 م لاعملا يرشبلا ناطيتسالا ةحاسم نإف «ةلملق ناكسلا ةبسن تناك اذإو

 ةيبطقلا قطانملا ىف ناطيتسالا دودح تديقت دقل .اًحِش اهنع لقت

 هياع يه امت ًارطمو ةدورب رثكأ تناك امبر يتلا) ةيخانملا فورظلاب

 تناك امع دعبلا لك ةديعب تناك رطملاو عيقصلا تايوتسم نأ عم ٠ .مويلا

 1300 ماعلا نيب "رغصألا ديلحلا رصع' يف تارتفلا أوسأ لالخ هيلع

 لثم .«ةنطوتسملا ضارمألا راشتنا مهسأ امك .(ًابيرقت 0 ماعلاو

 ايلاطيإ بونج اهنيب ةديدع قطانم يف ناطيتسالا نم دحلا ىف ءايرالملا

 ةروصب الإ سانلا اهنطوتسي ملو .ةروجهم هبش اهلحاوس تلظ يتلا

 نم ةيئادب لاكشأ راشتنا ىدأ دقو . .رشع عساتلا نرقلا لالخ ةيجيردت

 ءةيشاملا يعر قطانل يمسواملا عيونتلاو ء«ديصلا اهتمدقم يفو «داصتقالا

 نع تانطوتسملا لزع ىلإ «(ابوروأ يف) ضرألا تاريخ ددبي ىذلا

 دهاشم نع ةفولأملا دهاوشلا نمو .ايلوبأ لوهس لثم «ةلماك قطانم

 رهظت ةيلاخ تاحاسم :ينامورلا فيرلا لثمت ةيحايس روص كاذنآ ةعيطلا

 .ةيشاملا ناعطق نم ددعو ءايرالملا اهيف رشتنتو «لالطألا ضعب اهيف

 نأ عبطلاب كلذ ىلإ فاضي .قرطلا عاطق ضعبل باذج ذاش رظنم امبرو
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 تناك تقولا كلذ ذنم اهتحالف تأدب ىتلا يضارألا نم ًاريبك ًابناج
 وأ تاباغ وأ ءمامملا اهرمعغت تاعقنتسم وأ ارو اضرأ ءابوروأ يف ىتح

 .ةلمهم ةرعو يعارم

 انزو فخأو ةماق رصقأ لولا الع مه ام ىلع اسابق 00

 هذه اهنم تصلختسا ىتلا تامولعملاو نيدنجملا ءاسجأ نع ةرفونمل
 نيب درفلا لوص ناك .ايروغيل لحاس يف تاعطاقنأ ا

 نأ ىنعي كلذ نكي لو 2 (نيتصوبو ءاذقأ ةسخ يأل ىتملا فهمصتنو

 دونجف ٠ .انم ةشاشه رثكأ اوناك رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف لاجرلا

 لمحتلا ىلع مهمتردق يف اوناك رارغألا راصقلا فجعلا ةيسنرفلا ةروثلا

 ناكو .تارمعتسملا لابج ىف ة ةريغصلا مويلا دورف نوهاضي ىدسحلا

 عوبسأ لاوط فقوت لود نم : اع لماكب . يدنجلا يشمي نأ اعئاش

 : ىف «(هروص لجأ ىف < .كلذ لجنيو .ًادج ليحل .مويلا ريياعمب تناك

 خي فألا" ل اهنرلوي نويركسعل ةداقلاو كولملا ناك ىتلا ةيلاعلا ةناكملا
 سرحلا طاسوأ يف ةبخنلا بئاتك نوردصتي اوناك نيذلا *لاوطلا
 .مهريغو ناسرعلاو

 ةيوعص لإف ءةحان نم رثكأ نم ًامجح رغصأ كاذنا ماعلا ناك ادإو

 هيلع وه ام ًاعاستا رثكأ هتلعج دق اهتحص نم نقيتلا مدع وأ تالاصتالا
 نماثلا نرقلا ناك دقل .سعاصملا هذه نايبت ىف ةغلابملا دوأ الو .مويلا

 ءرشع سداسلا نرفقلا وأ ىطسولا روصعلا سيياقمب .هرخاوأ ىف رشع

 مطعا [1نوءاهعوانعي آه 1 ةلااع لقصف ان 0 از جلع: رععسبم مدمركالعأ]ع ع 020

 |*نموام لمست ممماموعت, [ككهأ1. 6] (18596)
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 دق ًادوهشم ًانسحت نإ لب .ةعيرسلا تالصاوملاو تالاصتالاب ًارخاز ًارصع

 ىتح ةيديربلا تامدخلاو «لوينخلا اهرجت ىتلا تابرعلاو «قرطلا ىلع أرط

 نم تانيتسلا رخاوأ نيب ةعقاولا ةرتفلا يفف .ةيديدحلا ةكسلا ةروث لبق

 ىلإ ندنل نم رفسلا ةدم تضفخنا «نرقلا كلذ ةياهنو رشع نماثلا نرقلا .
 امك .ةعاس نيتسو نيتنثا ىلإ اموي رشع ينثا وأ مايأ ةرشع نم وغسالغ

 نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف مدختسا يذلا ديربلا تابرع ماظن نأ

 ةكسلا ءيجمو ةينويلبانلا بورحلا ةيابن نيب عساو وحن ىلع رشتنا دق رشع

 نيب ديربلا ةمدخ تناكو) ةيبسنلا ةعرسلا ةدايز ىلع رصتقي ملو ع ةيديدجلا|

 ىفضأ لب (ةعاس نيثالثو ًاتس قرختست [853 ماع عروبسارتسو سيراب

 ةيربلا تالصاوملا ريفوت نأ ريغ .ماظتنالا عباط ةطشنألا كلت ىلع

 و ٠ .ةفلكلا يلاعو ائيطب علسلا لقن ناك املثم ءادودحم ناك نيرفاسملل

 ريشتو .راجتلاو ةيموكحلا لامعألا باحصأ نيب تالصلا

 علطم يف ةلاسر نويلم نيرشع لقن يناطيربلا ديربلا نأ ىلإ تاريدقتلا

 اذه فعاضتو) (21ةمها]عمو 8هدقهمةماع) ت رسباتوب دويلبان عم بورخلا

 تناك لئاسرلا نأ الإ .(تارم رشع اهحلاعلت ىتلا ةرتملا نام دنع ددعلا

 دونسجي اونوكي مل نيذلا ملاعلا ناكس نم ىمظعلا ةيبلغألل ةدئافلا ةميدع

 .ىرخأو قوس نيب نولقنتي نمل الإ «لانملا ديعب رفسلا ناكو ءةءارقلا

 ايشم ةفاسملا نوعطقي .نايحألا بلغأ يف « ءمهنإف أرب ءالؤه لقنت ام اذإو

 علطم يف ىتح .تلقن يتلا ةئيطبلا تابرعلا نولقتسي وأ .مادقألا ىلع

 نع لقت ةعرسب ةيسنرفلا عئاضبلا سادسأ ةسمخ ءرشع عساتلا نرقلا

 ةليوط تافاسم نوعطقي لئاسرلا ولماح ناكو .مويلا يف ًاليم نيرشع

 اهنم لك لمح يتلا ديربلا تابرع نودوقي نويذوحلاو («مهتامهم ءادآل

 نوباصي وأ «زازتهالا ءارج مهماظع عضعضتت ًابكار رشع ىنثا وحل

 داكو ءةيدلحلا ضياونلاب ةزهجم ةبرعلا تناك اذإ ناثغلاو فينعلا راودلاب

 ةبسنلاب «ىربلا لقنلا نأ ريغ .ةصاخلا مهتابرع يف ةقطنملا نوعرذي ءالبنلا

 ىذلا ةبرعلا قئاس ةعرسب ًائهر ناك « .ملاعلا ناكس نم ىمظعلا ةيرثكألل

 نكي مل «فورظلا هذه لظ يف .لغبلا وأ ناصحلا بناج ىلإ ىطخلا ذغب
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 دقو .«سقطلاو حايرلا لعفب رومألا اهيف برطضت يتلا ت تاللاحلا ادع

 يف كش الو .يلاوتلا ىلع مايأ ةثالثو مايأ ةعبرأ «ًابايإو ًاباهذ «ةيلقصو
 نم ىندألا دحلاب عتمتي نأ دارأ ول ريثكب لوطأ ةرتف يضميس ناك هنأ

 نم ءرملا بارتفاب هيشأ ءوفارملا دحأ ىلإ لوصولا ناكو .رفسلا ءانثأ ةحارلا
 يتيما ىلإ برقأ ؛ . ةملكلل 1 يفرح ىنعملاب ءندنل تناك دإ 0 تابتع

 تناكو ا موب نم ةيلشانلا ةقطنملا ىلإ اهنم ايهاب لإ برقأ ةرويماهو
 ؛ عاطقنالاو رثعتلا يف لثمتت يرحبلا لقنلا هجو يف ةيسيئرلا ةبقعلا
 متن 120 ماعلا ىتح « تناك عروبماه ىلإ ندنل نم ديربلا تاالح رف

 يف ةدحاو ةرم لاغتربلاو ديوسلا ىلإو .بسحف عوبسألا يف نيترم

 نأ يف كش ال نكلو .رهشلا ىف ىف هرم ةدحتملا تايالولا ىلإو .عوبسألا

 عم كلثم :ةنراقملاب سيرابب قثوأ ةقالع ىلع اتناك كرويوينو نطسوب

 لقن ًالهس ناك املثمو .تسبادوبب ايئابرك يف ةعقاولا سورامارام ةقالع
 ناك ذإ) ةعساشلا تاطيحملا ربع ةريبك دادعأو تايمكب سانلاو عئاضبلا
 لالخ اكيرمأ ىلإ ةيلامشلا ادنلريإ ئناوم نم صخش 44.000 وحن لقن
 لالخ ىدند ىلإ فاالا ةسمح لعن نم لهسأ (1774-1769) تاونس سمح

 لصو نم لهسأ ضعبب اهضعب مصاوعلا لصو ناك .(لايجأ ةئ الث

 طوقس رابخأ تلصو دقف .دحاولا دلبلا يف ةيفيرلا قطانملاب مصاوعلا
 نوريب ةدلب ىلإ لصت مل امنيب :ًاموي رشع ةثالث لالخ ديردم ىلإ ليتسابلا

 ةينامث دعب الإ ًارتموليك 133 نم رثكأ سيراب ةمصاعلا نع دعبت ال يتلا

 .اموي نيرسعو

 نم ًاعستم ًاحيسف ناكسلا بلغأل ةبسنلاب 1789 ملاع ناك ءانه
 يف نكي / نإ .ةدلبلا ىف لونوميو لوشسيعي سانلا ناكو .عاستالا
 نع اهب ديحم تافطعنم مهت :ايح تللخت اذإ الإ .اهيف اودلو يتلا : ةيحاضلا
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 ماعلا وه رخأتم تقو ىف ىتحو .شيحلا يف مهدينجت لثم ءاهراسم

 رئاودلا لصأ نم نيعبس يف سانلا راشعأ ةعست نم رثكأ ناك .« 61

 ماعلا ءاحنأ امأ .اهيف اودلو يتلا ةرئادلا يف نوشيعي اسنرف ىف نيعستلا

 .تاعئاشلل ًاعوضومو ةموكحلا ىف نيلماعلا نأش نم تناكف «ىرخألا

 .ايلعلاو ىطسولا نيتقبطلا ءانبأ نم ةليلق ةلقل الإ فحصلا رسيتت ملف

 اسنرف يف ةفيحص ةيأ نم ةلوادتملا خسنلا ددع نكي مل «1814 ماعو

 ىلع ةءارقلا ىلع ةرداق ةقحاسلا ةيبلغألا نكت ملو ءةخسن 5000 زواجتي

 نيرفاسملا قيرط نع سانلا بلغأ ىلإ لصت رابخألا تناكو .لاح ةيأ

 لامعلاو نولاوحلا نوعئابلاو راجتلا :يه ناكسلا نم ةكرحتملا تاتفلاو

 حئارش ءالؤه ناكو .نويمسوملا ةليغشلاو تورجاهملا عانصلاو نوموايملا

 لثم نيلاوجلاو نيعكستملاو نيلوستملا مضت سانلا نم ةفلتخم ةعساو

 :كريسلا يبعالو صوصللاو نيبرهلاو جاجسحملاو نيفاوطلا نابهرلا

 اوناك نيذلا دونجلا ةنسلا ىلع عبطلاب كلذك لقتنت رابخألا تناكو

 نأ امك .ملسلا تقو مهتيامح نولوتيو برحلا تقو سانلا نوطلاخب

 ةلودلا يف ةيمسرلا تاونقلا قيرط نع عبطلاب ةلوادتم تناك رابخألا

 ةيموكحلا تاسسؤملا ىف نيلماعلا رثكأ نأ ريغ .ءاوس دح ىلع ةسينكلاو

 ءاضق اورثآ نيذلا لاجرلا وأ نييلحملا نيفظوملا نم اوناك ةسينكلاو
 دافيإ ناكو .تارمعتسملا جراخو «مهيلهأ نيب شيعلاو مهتامدخ

 يف ةعباتتم تامهم يلوتل ةيزكرملا ةموكحلا بناج نم نييمسرلا نيلوؤسملا

 عقوتُي ناك «ءالؤه ةلودلا يفظوم نيبو .ىلوألا هتاوطخ أدب دق ميلاقألا
 يف اليوط ًانمز ميقي الو لقنتي نأ هدحو ةبيتكلا رمآ وأ طباضلا نم

 نم ةعونم ةليكشت الإ عقوملا كلذ ىف هتشحو سنؤي الو «هنيعب ناكم

 .لويخلاو ءاسنلاو رومخلا

11 

 نأ عيطتسن نلو .عباطلا ىمعير .نذإ .هلمجم ىف 19 ماع نأك

 ايسور لثم نادلي ىفو .ةيرهوجلا ةقيقحملا هذه انيعوتسا ادإ الإ همهفن
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 ام ناك «ترهدزاو اهيف تمن دق ندملا نكت مل يتلا ناقلبلاو ايفاندنكساو
 ديلاقتلا تاذ قطانملا يف ىتحو .نييفير ناكسلا نم 97و 90 نيب حوارتي
 يفيرلا ىوتحملا ةبسن تناك - لكأتلاب كاذنآ تذخأ ىتلا  ةيوقلا ةيرضحلا
 ريغ ةروصب ةيلاع ””ةرفوتملا تاريدقتلا قفو «سانلا ةايح يف يعارزلاو
 ىف ةئملا يف 80 ىلإ ةثملا يف 72و ءايدرابمول يف ةئملا يف 5 : ةيداع
 يف انيلع رذعتيو .ايناكولو ايربالاك يف ةئملا يف 90 نم رثكأو ءةيقدنبلا
 ةيراجتلا وأ ةيعانصلا قطانملا نم ليلق ددع جراخ دجن نأ عقاولا
 نم هناكس نم ةسمخ لك نم ةعبرأ ركب كل نأش 5 ايبوروأ ًادلب ةيهدزلا

 1 ءاهسفن ارتلجنإ يف ىتح ءرضحلا ناكسلا لدعم نإ لب .فيرلا لهأ
 حالطصا نإ .1851 ةنس الإ ىلوألا ةرملل فيرلا ناكس لدعم زواجتي
 نيتللا نيتيبوروألا نيتنيدملا ىلع لمتشي وهو «عبطلاب ضماغ "رضحلا'
 رادقم غلب يتلا «ندنل امه «ةرصاعملا انسيياقمب نيتريبك 1789 ماع اتناك
 نوبلم فصن وحن اهنطقي ناك ىتلا سيرابو «ةمسن نويلم وحن اهناكس

 يف عبرأ امبرو ءايناملأ يف نايرخأ ناتنثاو ءاسنرف يف ناتنيدم :ةمسن
 وه طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح ناك دقف) ايلاطيإ يف سمحخو ءاينابسإ
 نم لك ىف ةدحاوو ءايسور ىف ناتنيدمو .(ندملل ىيديلقتلا دهملا

 ايكرتو ادنلتوكساو ادنلريإو ءاسمنلاو ادنلوهو ادنلوبو لاغتربلا
 تادلبلا نم ةرهمج كلذك تلمش ةعومجملا هذه نأ الإ .ةيبوروألا
 تادلبلا يه ؛ندملا ناكس بلغأ اهنطقي ناك يتلا ةريغصلا ةيميلقالا
 يتلا ةسينكلا ةحاس نم ربعي نأ قئاقد لالخ اهيف « ءرملا عيطتسي ناك يتلا
 !9 لا لصأ نمو .لوقحلا هاهتاب ءاهجولا تويبو ةماعلا ينابملا اهب طيحت

 []ننعإ ادوأ طومع, ى(م16 تأ [عصور»و زج ]ضخ نلتعم ليعأت زمتعأ كلما دععمام طل انللل نأ (3)

 رعزد5 (3ةكئاقم [م. مطرز, 1958), م. 135, عا 11.5. طعاكتلقب وم لنوم -كهنخط 10111 عم أمل

 انو ]ملزوم [عوومروتع [0عنع]ومصحعم ار“ لوتس مأ هز طعم متت116 طل15101 بمآ. 51 (1961)ب
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 يتلا ةرتفلا رخاوأ ىتح ندملا يف اوشاع نمم نييواسمنلا نم ةئملا ىف

 ديزي ال تادلب يف نونطقي مهعابرأ ةثالث نم رثكأ ناك ,«(1834) اهجلاعن

 حوارتي تادلب يف مهفصن وحنو «ةمسن فلأ نيرشع ىلع اهناكس ددع

 لامع ناك يتلا تادلبلا ىه هذهو .فالآ ةسمحو نيفلأ نيب اهناكس ددع

 راطقألاو اسنرف يف مهفاوطت ءانثأ اهيف نولوجتي نويسنرفلا ةموايمل

 ىف اهتروص ناملآلا نويسنامورلا ءارعشلا رضحتسا ىتلا ىو .ةرواجملا

 سماخلا نرقلا ىف تناك امك اهومسر ىتلا ةعداولا ةيعيبطلا دهاشملا

 ماوهلا هبشي ام ىلإ ةقحاللا نورقلا يف داسكلا اهلوحي نأ لبق ءرشع

 اهقوق تعفمترا ىتلا ىو ؛نوللا ينامرهك طاسنب ىلع ةرئاننملا

 دويديلقتلا نويسيداشلا دوهيلا ناكو ؛ةقهاشلا ةينابسالا تايئاردتاكلا

 اهتقزأ ىف مهتاماخاح مامأ ريقوتلاو ةعاطلا اصع نوقلي نوددشتملا

 اوناكف ءمهنم يأرلا وميقتسملا اميس الو ءسكوذوثرألا امأ .ةينيطلا

 ثتعملا اهيلإ دفو ىتلا ىهو ؛سومانلا ىف ةسدقملا ةقيقدلا طاقنلا نوركتي

 يف بعرلا يقليل ناونعلا اذه لمحت ىتلا لوغوغ ةيحرسم ىف ماعلا

 فوكيتيشت رماغملا ةتيملا سوفنلا هتياور يف ءاهلخدو «ءاينغألا سوفن

 ريغ .ةيعامتجالا هتناكم اهب ززعيل مهحاورأو ىتوملا مدخلا ءامسأ يرتشيل

 حومط سمحتم بابش اهنم جرخ ىتلا اهسفن ىه تادلبلا هذه نأ

 نم رييبسبور ىتأ دقف .امهيلك وا نيياللا بسكي وأ تاروثلا عنصيل

 نويلبانو «نتنيوك نم (01هععوطالو 8ةطعءانل) فوباب سوكارغو سار

 .ويساجا نم

 ببسب ةيرضح تناك ميلاقألا يف ةعقاولا تادلبلا هذه نأ ديب

 لهأ ىلإ ءاردزاب نورظني اوناك نييلصألا ةدلبلا لهأ نإ .اهمجح رغص

 سيياقمبو) .لهاجلا ديلبلا يبغلا يوقلا ىلإ نطفلا فراعلا ةرظن فيرلا
 ؛هب رخفت ام فيرلا فارطأ يف ةعقاولا ىرقلل نكي مل «نييداعلا سانلا
 نم ةيساقلا ةيرخسلاب حفطت تناك ةيناملألا ةيبعشلا تايديموكلاف

 ةدلبلا نيب احضاو اداح لصافلا طخلا ناكو .("ىرغصلا تادللا"

 قطانملا يف اهلباقي امو ةدلبلا يف نهملا نيب ىرحألاب وأ ءفيرلاو

531 



 ةبيرضلا هيف قوتسنت يذلا زجاحلا ناك .«تادلبلا نم ريثك ىفو .ةيعارزلا

 .اهنيب لصفلل ًايفاك ءميدقلا روسلا اياقب ىتح وأ «ةيلحملا علسلا ىلع
 ةصيرحلا «ةموكحلا تماقأ ءايسورب يف امك .ءىوصقلا تالاحلا يفو
 هبشي ام «ةبيرضلا ىعفاد اهينطاوم ىلع لماكلا فارشإلا ةسرامم ىلع
 1 يتلا تالاحلا يف ىتحو .ةيفيرلاو ةيرضحلا ةطشنألا نيب ماتلا لصفلا
 نوزاتمي ةدلبلا لهأ ناك .«.بلصتملا ىرادولا ميسقتلا اذه اهيف ىرجي نكي
 اهيف دتمت ىتلا ةعساولا ةقطنملا ىفو .نيحالفلا نع ةيدام صئاصخمبب

 تاريحب يف ةيلاطيإو ةيدوبيو ةيناملأ رزج ترشتنا «ةيقرشلا ابوروأ
 نوكراشي نيذْلا ءةدلملا لهأ نإ لب .ةينامور وأ هير وأ ةيفالس

 رهظمب نورهظي اوناك .ًادحاو ًائيدو ةدحاو ةيسنج مهلوح نيحالفلا

 رثكأ يف اوناك مهنإ ىتح «ةفلتخم سبالم نودتري اوناك دقف ؛ فلتخ
 (مهتويب يف تاجتتنملا نوعنصي نيذلا نيحداكلا ناكسلا ادع ام) تالاحلا
 ًاماملإ رثكأو ةنطف رثكأ اوناك امبرو ."””ًاماوق قشرأ امبرو .ةماق لوطأ
 ىف مهنأ ريغ .ديكأتلاب هب نورخفي اوناك ام كلذو  ةباتكلاو ةءارقلاب

 ةعقبلا جراخ رودي امب لهجلا نم هسفن ردقلا ىلع اوناك مهتايح بولسأ

 ؛ نييفيرلا عمتجملاو داصتقالا ىلإ ًاساسأ يمتنت ميلاقألا تادلب تلظ
 اهحلاصمب اهمامتها نمو ءاهلوح نيحالفلا دهج نم اهتوف دمتست يهف
 اهيف ىطسولا ةقبطلا دارفأو نوينهملا ناكو .ةليلق تاءانثتسا عم ةصاخلا
 تاجتنملا يعئصمو «ةيشاملاو ةرذلاب ةرجاتملا تايلمع يف ءاطسولا نولثمي
 تايعاطقإ نوؤش نولوتي نيذلا لودعلا باتكلاو نيماحملاو «ةيعارزلا

 تارتميتتس ةثالثب لوطأ ءلدعملا ىف «(8055615) لسكورب ةدلب لهأ ناك ءانه نم (4)
 ةيمك ةمثو .(آ.مادامةهنص) نافول لهأ نم نيرتميتتسبو «مهب ةطيحملا ةيفيرلا تاعامجلا لهأ نم
 عساتلا نرقلا ىلإ اهعيمج دوعت اهنأ عم «ةلأسملا هذه لوح ةيركسعلا تاءاصحإلا نم ةربتعم
 1. 1[ ةوحار عج, "كيم 12 اهتااع لعد مدتكتعمسكر'* ياللا عاقما 42 4 501616 : رظنا .ر شع

 0*هصاط»مموامونم لع طوماعر 3نصع ةغلعر ل01. 11 (18588), 171.
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 ضرألل ةكلاملا تاعامجلاب ةقلعتملا ةلصاوتملا يضاقتلا تاءارجإ وأ ءالبنلا

 نيذلا نيردابملا راجتلا مضت امك ءاهيلع فارشإلا قحب ظفتحت يتلا وأ

 تايصخشلاو «فيرلا يف جسانملاو لزاغمللا باحصأ عم لماعتلا نولوتي

 ةرهملا عانصلا ناكو .ةسينكلاو «تادروللاو .ةموكحلا يلثمم نم ةعيفرلا

 - ةدلبلا لهأو نيحالفلا نم مهلوح نم نودوزي اهيف تيناوحلا باحصأو

 عاضوأ تءاس دقو .مهتاجايتحاب  نيحالفلا دهج نم نوشاتعي نيذلا

 دورقلا رخاوأ يف يبهذلا اهدهع يف هيلع تناك امع ميلاقألا يف تادلبلا

 و «ةلودلا ةنيدملا وأ 'ةرحلا ةنيدملا' عضوب عتمتت تناك املقو «ىطسولا

 ةكبش ىف ةطحم وأ ٠ .عسوأ قوس تاجايتحا دسل عينصتلل ازكرم دعت

 اهثبشت يف ادانع رثكأ اهعاضوأ روهدت دعب تحصأو .«ةمملاعلا ةراجتلا

 .دذحلا نيمداقلا دض اهنع عافدلل تدصتو ءاهقاوسأل ىلحملا اهراكتحاب

 راجتو بابشلا نويلاكيدارلا اهنم رخس ىتلا «ةيميلقإلا ةعزنلا تدمتساو

 .هذه ىداصتقالا عافدلا ةكرح نم اهتوق نم ًاريبك ًايناج .ىربكلا ندملا

 مهليخادم ىلع ادامتعا ابوروأ بونج يف ءالبنلا ًانايحأو ءاهجولا شاعو

 تايدلبلا يف ةيطارقوريبلا ةزهجألا تلوت ءايناملا ىفو .مهعرازم ريجأت نم

 :ةريبك عرازم نم رثكأ نكت مل يتلا يهو ءاهرصح بعصي يتلا ىرغصلا
 .نيتماصلا نيبظاوملا نيحالفملا نم هعمجت يذلا عيرلاب تادلبلا نوؤش ةرادإ

 يتلا ةروصلاب ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ميلاقألا تادلب نوكت دقو

 اهيف رشتنت «ةيمانتم ةرهدزم ةيلحم تاعمتجم «ةيتيزلا تاحوللا اهرهظت

 نيزملا وكوكورلا وأ يكيسالكلا زارطلا ىلع ةممصملا ةيرجحلا ةينبألا

 اهراثآ يفو اهل تمسر يتلا ةيتيزلا تاحوللا يف كلذ ىلجتيو «طيسبلا
 يف تناك راهدزالا اذه عبانم نأ ريغ .ابوروأ برغ ءازجأ يف ةيقابلا

 .ةيفيرلا قطانملا

111 

 ماع يف ةيساسألا ةيضقلا ىه «نذإ «ةيعارزلا ةلكشملا تناك

 لوأ ةأعد عفد ىدلا فببسلا مهفن نأ ةلاملا هذه ىف انيلع لهسيو . |[ 9
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 اوضرتفي نأ ىلإ ءنويسنرفلا نويطارقويزيفلا مه «ةّيراق ةيداصتقا ةسردم
 يفاصل ديحولا ردصملا امه .ضرألا راجيإو ءضرألا نأ ةيئاقلت ةروصب
 نوحلفي نم نيب ةقالعلا يف لثمتي ةيعارزلا ةلكشملا رهوج ناكو .لخدلا
 نوجتني نم نيب يأ ؛ىرخأ ةهج نم اهنوكلمي نمو ءةهج نم ضرألا
 .ابنوعمجي نمو ءاهتورت

 وأ ءابوروأ مسقن نأ اننكمي .ةيعارزلا ةيكلملا تافالع ثيح نمو

 ىلإ «ٌةيبرغلا ابوروأ يف هزكرم عقب ىذلا ىداصتفالا عمجملا ى ىرحألاب

 ةدحتملا تايالولا نم ةيلامشلا ةقطنملا ءانثتسابو .ةضيرع ماسقأ ةثالث
 ًايدنه يجذومنلا حالفلا ناك «ةيمهأ لقأ ةلقتسم ةيعارز عاقرو ةيكيرمألا
 :ًادبع اهصوي لمعي ًايجنؤ وأ :ةرخسلاب هبشأ ةروصب وأ ًامغرم لمعي
 ىلإ ام وأ لوصحملا ىف ًاكراشم وأ ءارجأتسم ًاعرازم «ةردان ةروصب ءوأ
 0 ةيبرخلا دنهلا رزج تارمعتسم ىفو . .كلذ
 ناك «تالاحلا نم ردن ام يف الإ ةرشابم ضرألا نوثرحي نويبوروألا
 ةصح ضرف يف لثمتي ضرالا ىلع نورطيسلا هسرامي ىذلا ماغرإلا

 ليبس ىلع «ةيدنلوهلا رزجلا يف نبلا وأ لباوتلا لثم «ليصاحملا نم مهل
 ةهجولا نم ًاديقم ةيرحلا نم ًامورحم حالفلا ناك .ىرخأ ةرابعبو .لاخملا
 هبش ةعساو ةبزع .ةداعلا يف ءكلتمي .ضرألا بحاص ناكو .ةيسايسلا
 .كسعلا اهيف لمعي ةعرزم وأ (ًانايطأ وأ ةيعارز ًاضرأ وأ ةعرزم) ةيعاطقإ
 عتمتيو ائادب ناك اهداصتقا نأ ةيعاطقإلا هبش عرازملا هله صئاصخ نمو

 ةيميلقإلا تابلطتملا ةيبلتن لاوحألا عيمج يف اسركم .يتاذلا ءامتكالاب
 ىتلا ةيندعملا تاجتنملا ردصن ةينابسإلا اكيرمأ تناك دقف ؛سسحف
 يف ةيعارزلا تاجتنملا لداعت ال اهنكلو ء«دونهلا ةرخسلا لامع اهعنصي
 يبيراكلا رحبلا رزج يف تزكرمت يتلا «ديبعلا عرازم داصتقا امأ .اهتميق
 .(ليزاربلا لامش اميس الو) ةيبونحملا اكيرمأل ةيلامشلا | لحاوسلا ىفو
 ليصاحم جاتنإب زاتمت تناكف ؛ةدحنملا تايالولل ةيبونجلا لحاوسلاو
 لح ىلإو ءركسلا اهنمو ءريدصتلل ةبسنلاب ةيمهألا ةميظع اهنكلو . ةليلق
 ةروثلا دعب نطقلا هلك كلذ نم مهألاو ١ .عابصلاو .نبلاو غبتلا لقأ
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 .«يبوروألا داصتقالا نم أزجتي ال ًاءزج مث نم . حبصأ دقو .ةيعانصلا

 ذه خيراتو .يقيرفألا داصتقالا نم اءزج «ديبعلا ةراجت لالخ نمو

 ركسلا رقهقتل لجس « ساسالا ىف .وه اهجلاعن يتلا ةرتفلا يف ةقطنملا

 .نطقلا دوعصو

 ءابوروأ برغ نم قرشلا ىلإ يعارزلا قرشلا ةقطنم عقتو

 دودحلاو «يبلإ رهن ةاذاحمب دتمملا طخلا نم قرشلا ىلإ ديدحتلابو

 تسييرت ىلإ بونجلا هاجتاب مث ءايكافولسوكيشتب نآلا فرعي ال ةيبونجلا

 نم «ةقطنملا هذه تناكو .اهبونج نع اسمنلا قرش لصفي راسم يف

 ءايربمأو ايناكسوت نم بونجلا ىلإ ايلاطيإ مضت «ةيعامتجالا ةهجولا

 كرامنادلا ءانثتساب) ايفاندنكسا لمشت مل اهنكلو «ءاينابسإ بونجو

 نمم حئارش ىلع ضيرعلا مازحلا اذه لمتشا دقو .(ديوسلا بونجو

 دوعرازملا مهنمو ؛ارارحأ نيحالف «ةينفلا ةيحانلا نم «مهرابتعا نكمي
 هاجتاب اينيفولس ىف ةدتمملا ةقطنملا ىف نورشتنملا ناملألا نوئنطوتسملا

 لخاد ءادأكلا ةيرخصلا دودحلا ىف ًابيرقت ةلقتسملا لئابقلاو ءاغلوفلا

 مهيقباس نع نولقي ال نمت نيبراحملا  نيحالفلا لئابقو ءايريلإ ةقطنم

 نولكشي «بيرق تقو ىتح ءاوناك نيذلا قازوقلاو رودنابلا نم ةيجمه

 كيلاعصلاو «راتتلا وأ كارتألاو نييحيسملا نيب ةيركسعلا لصفلا طوطخ

 وأ «تادروللا وأ ةلودلا لوانتم يف اونوكي مل نيذلا رارحألاو داورلا

 ةعارزلا اهيف ترذعت يتلا ةعساشلا تاباغلا يف نوشيعي نيذلا كئلوأ

 لب .مومعلا ىلع ارح نكي مل يداعلا حالفلا نأ ريغ .عسأو قاطن ىلع

 رخاوأ ذنم مظاعتلاب اهنافوط ذخأ ىتلا ةرخسلا ةأطو تحت ءوني ناك

 ىندأ تغلب دقو ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأو رشع سماخلا نرملا

 ةرادولل عضخت ٠ .«.تلظ وأ «تناك يتلا ناقلبلا قطانم ىف اهتايوتسم

 دهعلل يلصألا يعارزلا ماظنلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةرشابملا ةيكرشلا

 صخت تادحو ىلإ ضرألا ميسقت يف لثمتملا ,يعاطقإلا لبق ام يكرتلا

 لوحتو ىعادت دق ناك «ةيثرإ ريغ ةروصب كارتألا نيبراحملا دحأ اهنم لك

 املق ةثرولا ءالؤه نإف «نوملسملا نوكالملا اهثراوتي ةيعارز تاعاطقإ ىلإ

 هم



 ,نوحالفلا هجتني ام ىلع ذاوحتتسالاب اوفتلا ب | لب «ةعارزل اوطاعت

 رك ةيرز ةعلم تان نال ل ءرقفلا يا يف نكت ذو ًاساسأ

 . لقألا ىلع «ماد ام ةيلعفلا ةيحانلا نم رح حالف نكي لامك ءاحيس

 .قيقرلا نم ادحاو يجذومنلا حالملا ناك «ةقطنملا ءاحنأ ةيقب ىفو

 ىف هئادأ ىلع مغرأ يذلا لمعلل عوبسألا نم ربكألا فبناخجلا سركي
 ةيرحلا نم هنامرح ناكو .«ىرخأ تامازتلا نم هلداعي امل وأ هديس ضرأ
 امك .ةلمجلاب نورتشي وأ نوعابي نيذلا ديبعلا نع هزيمي ال ادح غلبي
 لزعمب هعيب نكمي ناك ثيح ادنلوب نم ءازجأو ايسور يف لاحلا تناك
 : 1801 ةنس 0026116 06 1105001 ىف رشن دالعإ لوقيو .ضرألا نع

 ناتيبص كلذكو «ةقايللا يوذ نمو ًاديج نيبردم نييذوح ةثالث «عيبلل'
 رهظملاب امهنم لك عتمتت ءرمعلا نم ةرشع ةسماخلاو ةرشع ةنماثلا يف
 هلزنم يف عئابلا ىدلو .يىوديلا لمعلا عاونأ فلتخم يف ة ةربخلابو نسحلا
 ىدحاإ اهرمع غلبي يتلا ىلوأآلاو ءرعشلا تاففصم نم ناتنثا اضيأ
 ةلآ لع فزعلا نقتتو «ةباتكلاو ةءارقلا عيطتست «ةنس نيرشعو
 رعش فيفصتل ةيناثلا ةاتفلا حلصتو .ٌيذوحلا تامهم يدؤتو ءهيقيسوم
 نم ديدعلا ناكو) . " نغرألاو ونايبلا ىلع فزعللو .ةداسلاو تاديسلا
 نم ةئملا يف ةسمخ نولثميو ءةيلزنملا تامدخلاب لوموقي ةرخسلا لامع

 .©(1851 ماع ايسور يف ةرخسلا لامع عينج

 [1حصدرن 56ه, ركجوياودم لثيرتع طقحامأل ع كلي >6 جأز716 07 ]7 ]1 مالت 076  كتللا )5(

 لان ]116 مغ ]ل]]لم و1 عامر ([طهيتعت ]لآل ننمتلب 1921]), م. 1854, عا ع0 انتخب 10717 2710

 ممودوسأ زم 1يكدأم, /»هرو اطعم ظالصستط ان اع ]لة معاععتاا (نع)الال7ز (طوس م عمعامطتم, أظل. ل!

 مرور نعام []2119ةرا ولات عمود 1961), مر. 455-60
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و - قالا رجب ةرواجلا قطانلا لخاد يفو
 ةراجتلا قير وه

 تنقلاو ناتكلاو :رذل : لثم تاجتنلا نم ًاددع ترغلا يف ةدروتسملا

 ىف تناكو .نمفسلا ةعانص يف ًأساسأ مدحتسنت ىتلا تاناغلا تاجدنمو

 «مضت تناك ىتلا ةيميلقإلا قوسلا ىلع ربكأ ةجردب دمتعت ىرخأ نكامأ

ح ومنو ةمدقتم ةيعينصت ةردق تاذ ةبيرق ةدحاو ًاقوس .لقألا ىلع
 يرض

 ًاريثك نأ ديب .انييف ةميظعلا ةمصاعلاو ايميهوبو اينوسكس :لثم روطتم

 حاتتفا أدب ءةنوآالا كلت يفو .افلختم ناك ةيعارزلا قطانملا هذه نم

 : يف دوسألا ءازحلا يضارأ نم 0 تارداص شاعنإب ءارتلجنإ ىف امس

 تفو يف يتايفوسلا داحمالا يف عينصتلا علب ىتح «تلظ يتلا ءايسور

 ساسألا اذه ىلع نكميو .ةيسورلا ةيجراخلا ةراجتلا دامع .قحاال

 ماخلا داوملاو ةيبذغألل جتنملا ' عباتلا داصتقاللا " ةيقرشلا ةرخسلا رابتعا

 .راحبلا ءارو ام تارمعتسم لثم اهلثم «ةيبرغلا ايوروأ ةحلصلم

 ةيداصتقا صئاصخ اينابسإو ايلاطيإ يف ةرخسلا قطانمل تناك

 .ةفلتخم تناك نيحالفلا ةناكمل ةينوناقلا بناوجلا نأ نم مغرلا ىلع ةهءاشم

 اهكلمي ةعساو تاعاطقإ مضن .ةماع ةروصب «قطانملا هذه تناك

 ءالبنلا نم اوردحت دق ءالؤه ضعب نوكي نأ دعبتسملا نم سيلو .ءاهجولا

 نيمدعم ةموايم لامع ىلإ مهمدخو مهديبع لوحت نيذلا ىمادقلا نامورلا

 نولصحي تانورابلاو تاقودلا نم ضرألا كالُم ناكو .قطانملا كلت يف

 يه ةيلقص تناكو) ةرذلا جاتنإ نمو «ةيشاملا رئاظح نم مهليخادم ىلع

 نم هزازتبا نوعيطتسي ام لك نمو ء(ديعب نمز ذنم ريدصتلا ءارهأ

 .نيسئابلا نيحالفلا

 نايطألا هذه كلمي ًاهيجو «نذإ «ةرخسلا تاعاطقإ كلام ناك

 ءهذه ةرخسلا نابطأ هةماخض نع امأ .اهلغتسي وأ اهحلفي وأ ةعساولا
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 ةلئاع تناكو .ةرخسلا لامع نم أفلأ نيسمخو نيعبرأ نيب حوارتي
 ءادنلريإ ةحاسم فصن لداعي ام عايّضلا نم كلتمت ادنلوب نم ليفيزدار
 ةرسأ تناكو ءايناركوأ يف ناّدف نيبالم ةثالث كلمي يكوتوب ناكو
 ((112908) ندياه راقيسوملل ةيعار تناك ىتلا) ةيراغلبلا يزاهرتسإ
 غلبت يتلا فبّرعلا تناكو .نادف نيبالم ةعبس براقي ام موي تاذ كلتمت
 .©ءكاذنآ ًاعئاش ًارمأ نيدادفلا نم فالآلا تائم اهتحاسم

 تناك دقف «ةلعاف ريغ ةيئادب ةلمهم تناك تاعاطقإلا هذه نأ عمو
 يف ةسئابلا نايطألا هذهل يسنرف رئاز ظحاليو .اهيكلال ًامرتحم الخد ردن
 لك هريئزب بعري يذلا ةباغلا دسأك' مكحي قودنارغلا نأ اينوديس انيديم
 قفدتلا هزوعي نكي ل يعاطقإلا اذه نأ ديب 77" هنم سارتقالا لواحي نم
 .نييناطي بلا [ءالينلا] تادروليملا سيياقمب ىتح .يدقنلا

 ةتوافتملا فيرلا ءاهجو نم ةقبط تناع .ءالؤه موقلا ةّيلع لظ يف
 صضعب ىف تناكو .نيحالفلا لغتست ةيداصتقالا اهدراومو اهماجحأ يف
 ءةطخاس ةريقف ؛ىلاتلاب .« تناكو ءاهيف بسانت ال ةروصب ةعساو نادلبلا
 تازايتمأ نم هب هب عتمتت ام ريغ يساسأ لكشب ءالبنلا ةعيبط نع اهزيمي ا
 قفتت ال ةطشنأ ةيأ ةسرامم نع اهفوزع ريغو ةيعامتجاو ةيسايس
 ادنلوبو ايراغنه يف ةقبطلا هذه ةبسن تعفترا دقو . لمعلا لثم ؛ ,اهتناكمو
 نرقلا ةيابن ىف اينابسإ يف نويلملا فصن وحن ىإو .ناكسلا رشع لإ

 اهنم لك ةحاسم ديزت هةعيض نينامث نم رثكأ 8 ماع ايكافولسوكيشت يف ردوص )06(
 يتلئاع نم نادف فلأ ةئمسمح اهنم لك ةحاسم غلبت تاعاطقإ اهنيب ءنادف فلأ 25 ىلع
 ةرسأ نم نادف فلأ ةئمعبرأو «(5 اجا 312626185) غربنزراغشو (كطمعماطوءطصك) ترونبوش
 293 يكسنيك ةلئاع نم نادف فلأ نيعيسو ةئمو ,(116ع]!61115[1615) نيتشنتخيل
 مسهور ]13 طخ واح, 7 سياععأم امارس مة متن عساف القا رز وطتستع, 3١ ظكنأأ :رظنا

 (كنبا عمات الاب. ل هطلط 13101 !947), مم. 2/11

 ماطعرأ ©ومكلحواص, هل. 116 رم ممعونت ]]0هطأأا1زت طا ]16 ]1/1 هعرا] 21111477 07
 كلو نإ ]م 7لمطتاأ 11 عد هإ 186 0 زجر مدعم 510123 171 #1 ]تمم 07111 لنا“

 ([.هنله0: ثلا. 320 6- [قاوعاع, 1953), م.
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 ةقبط عومجم نم ةئملا يف ةرشع وحن ىلإ .1527 ماع وأ ءرشع نماثلا

 ىرخأ قطانم يف ريثكب كلذ نم لقأ تناكو "ابوروأ يف ءالبنلا

17 

 قطانم يف ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةفلتخم ةيعارزلا ةينبلا نكت مل

 نم لك نأ حالفلا وأ لماعلل ةبسنلاب ينعي كلذو «ىرخألا ابوروأ

 اقبطلا يف اوضعو ًاليبن وأ ًاهيجو نوكي نأ نم دب ال ةبزع كلتمي

 كلتب هذهك ةعاطقإ كلتمي ال نم عتمتي نأ ًالوقعم نكي ملو .ةمكاحلا

 اّيمسا ء«ربتعتو ةيسايسو ةيعامتجا تازاتما ءرملا حنمت ىتلا) ةلزدملا

 رثكأ يفو .(ةلودلا يف ةعيفرلا بصانملا ىلإ لوصولل ديحولا ليبسلا

 اذه هيلع ىوطني ىذلا ىعاطقإلا ماظنلا ناك «ةيبرغلا ابوروأ يف راطقألا

 نم مغرلا ىلع .«ةيسايسلا ةهجولا نم اّيح لازب ام ريكفتلا نم بولسألا
 نأ عقاولاو .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ًايلاب ةديازتم ةروصب حبصأ هنأ

 ىندتي ءاهجولاو ءالبنلا لخد لعج يذلا عاطقإلل يداصتقالا فلختلا

 ةيطارقتسرألا عفد دق «تاقفنلاو راعسألا عافترا ىلع ًاسايق ةريبك ةروصب

 تيقب يتلا ةديحولا ةتباثلا ةيداصتقالا لوصألل مظاعتملا لالغتسالا ىلإ

 ءانه نم .ةناكملاو دلوملا تارابتعا ىلع ةمئاقلا تازايتمالا ىهو ؛اهل

 نم مهيسفانم ءاصقإ ىلع ةيبوروألا ةراقلا ءاحنأ عينج يف ءالبنلا فكع

 يفف ؛حاتلا لالظ يف حبرلل ةردملا بصانملا نم عضاوتملا دتحملا ىوذ

 ماع ةئملا يف 66 نم ةماعلا اهالوتي يتلا بصانملا ةبسن تضفخنا ديوسلا

 يفو .1780 ماع ةنثملا يف 23 ىلإ (1700 ماع ةنثملا يف 42و) 9

 ا.مربت5 8عمصماعام اذلةهتمطتعأا, 1848: 73م همم 0 176 171 ءا|معابمإاع (8)

 (امهدلمصت ©. نسطعءاعععب [1944]), هس ةةهنطع الزععمك الابعد, 8151014 50014] زن

 0601101: لع طوومتم رم اصف ةثءور 4 ؟نولك. (8دمءءامصمت 8ظلئاومحل 1عءلعر [1957-1959])

 تاما (م1ك] 0وعونع (نويضمعدممس, ك1 ةممعدمسسطتلاع 0 عزو 510710 كرت ترى 01“, 1700- )9( 

 15035 ىانوأتع ]وهموم لعن ذدهعصوأاعم ؟ لسن و دوس لو نم مامدتتن»دع (طءانتقلا: ل 77 1<

 (ت1ةعاتالإ, [1949])
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 ةروثلاب ليجعتلا ىلإ اذه ' 'يعاطقإلا لعفلا در" ىضفأ ءاسنرف

 ةمكاحلا ةقبطلا ةناكمو تاعاطقالا ةيكلم نيب ةلصلا نأ ريغ .''"”ةيسنرفلا
 زاتمت تناك نإو ىتح دعب اميف ًاقوثو تدادزا اهنإ لب ؛ةقيثو تلظ

 ءالبنلا ةتف ىلإ مامضنالا ناك ثيح ءاسنرف يف تناك امك ةشاشهلاب

 تناك ثيح ءايناطيرب يف ربكأ ةروصبو يبسن الهس ضرألا كالم

 ناك امهم ةورثلا ىلع موقت ضرألا ةيكلمو دتحملا لبنب ةطبترملا ةناكملا
 .ةيافكلا هيف امب ةلئاط نوكت نأ ةطيرش ءاهعون

 .ةيداصتقالا ةيحانلا نم ًافلتخم ناك يبرغلا يفيرلا عمتجملا نأ ريغ
 ارخسم ًالماع هرابتعاب هعضو نم اريبك ابناج رسخ يجذومنلا حالفلاف
 ردق ىلع نايحألا بلغأ يف ظفاح هنأ عم ءىطسولا روصعلا رخاوأ يف
 دق كلذك ةبعاطقالا ةبزعلا تناكو .ةينوناقلا ةيعبتلا ةمصو نم ريبك
 عمجل ٍقسن درجم تحبصأو .يداصتقا عورشمل نايكك اهعباط تدقف
 وأ ريخصلا هرحلا حالفلا ناكو .ىرخألا ةيلاملا ليخادملاو تاراجيإلا
 ناك اذإو .ةداعلا يف ضرألا ثرحي ىذلا وه ءريبكلا وأ طسوتملا

 .ةليلق قطانم ىف .وأ) راجتالا ددسي هنإف .ىرخأب وأ ةروصب أرجأتسم

 قلطملا كلمتلاب عتمتي ناك اذإو . .ضرألا كلام ىلإ (لوصحملا نم ةصخ

 نوكت ال دق كلاملا هاجت ةعونم تامازتلاب اديقم نوكي دق هنإف ء.ضرآلل
 عفدو .(كلاملا ةنحطم ىلإ ةرذلا لاسرإ لثم) ةرورضلاب ةيدقن وأ ةيلام

 لمعلا نع موسرلا صضعبو «ةسينكلل راشعألاو «هريمألل ةبيرضلا

 تاقرطلا هب عتمتت ىذلا يبسنلا ءافعإلا عم اهلك هذه لباقتتو .يماغرإلا

 ايناج نإف «ةيسايسلا دويقلا هذه تعزتنا اذإ نكلو .لعألا ةيعامتجاالا

 لوحتت يتلا يهو ؛ ةيحاللفلا ةعارزلل ةقطنم هرابتعاب زربيس ابوروأ نم

 ضقئاف نوعيبي نييراجت نيعرازم ىلإ ءايرثألا نيحالفلا نم ةيلقأ اهيف

 نيحالفلا نم ةيرثكأ شيعتو ءامئاد ةيرضحلا قوسلا ىلإ لوصحملا

 يتلا ضرأألا لالخ نم يتاذلا ءافتكالا هبشي ام يف نيطسوتملا وأ راغصلا

 . باتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا رظنا (10)
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 لمعلا ىلإ نورطضي ثيحب ةليحلا ةلق نم اوناك اذإ الإ ءاهورجأتسا

 ىلإ ةيعارزلا ةيمنتلا عفد عاطتسا بسحف قطانملا نم ًاليلق ًاددع نإ

 ناكم ارتلجنإ تلتحا دقو «ةيعارزلا ةيلامسأرلا هاجتاب ةمدقتم ةلحرم

 ىصقأ ىلإ ةزكرم اهيف ضرألا ةيكلم تناك دقف ؛لاجملا اذه يف ةرادصلا

 ايراجت ارجأتسم ًاعرازم .ةداعلا ىف «لناك حالفلا نأ ريغ .دودحلا

 يمانت وه كلذ بجح ام نأ ريغ .نوروجأم لامع هعم لمعي ًأطسوتم

 ريغ .عرازملا يف نوميقيو نولمعي نيذلا نيخاّوكلاو نيكلاملا راغص ةئف

 ماعلا نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ) تازايتمالا كلت نم ءالؤه نامرح نأ

 ىلإ لب «ةيحالفلا ةعارزلا روهظ ىلإ دوي مل (ًابيرقت 1830 ماعلا ىلإ 0

 ةيعارز ايراتيلوربو .«نيعرازملاو «نييعارزلا . نيردابملا نم ةقبط ومن

 تناك ةليلق قطانم يف ةيوق ةيلامسأر تاعزن كلذك تزربو .ةضيرع
 تناك املثم «ةعارزلا ىف .ًايديلقت ء«بصت اهيف ةيراجتلا تارامثتسالا

 تناك يتلا عاقبلا يف وأ ءادنلوهو ايلاطيإ لامش نم ءازجأ يف لاحلا

 ىلع ءانثتسا لثمي ناك كلذ نأ ريغ .ةيصصختلا ةيراجتلا ليصاحملا حتنت

 تعمج ىتلا ةسيعتلا ةريزحلا ءادنلريإ ىف رخآ ءانثتسا ةمث ناكو .ةدعاقلا

 داصتقالا نم يفارغجلا برقلاو ابوروأ يف ةفلختملا قطانملا ئواسم نيب

 نوهبشي نيذلا .«نيبئاغلا ءاهجولا نم ةنفح تفكع اهيفف ؛ًامدقت رثكألا

 نم ةضيرع ريهام لالغتسا ىلع «نييلقصلاو نييسلدنألا مهءارظن

 .ةظهاب تاراجيإ مهزازتبا قيرط نع ضرألا يرجأتسم

 ضعب ةعارز ءانثتساب «ةيبوروألا ةعارزلا تناك «ةينفلا ةيحانلا نم

 ةجرد ىلإ ةءافكلا نم ندتم ىوتسم ىلعو ةيديلقت «ةمدقتملا قطانملا
 حمقلاو رادواشلا :يديلقتلا عونلا نم ًابلاغ اهتاجتنم تناكو ءةلهذم

 تناك ىتلا «ءادوسلا ةطنحلا ةيقرشلا ابوروأ ىفو ؛نافوشلاو ريعشلاو

 نم اهتاجتنم عم زعاملاو منغلاو «راقبألاو ءسانلل يساسألا ءاذغلا

 ددعو ؛كديبنلاو ءراضخلاو ةهكافلا نم تايمكو رويطلاو ريزانخلاو نابلألا
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 لابحلا عنصل بنقلاو ناتكلاو فوصلا لثم ةيعانصلا ماخلا داوملا نم
 ابوروأ ىف ءاذغلا ناكو .كلذ ىلإ امو «ةعجلا عنصل ريعشلاو «نعمسلل

 ةردنلا نم تناكف ءىرخأ تاخانم ىف أشدت يتلا تاجتتنملا امأ .ايميلقإ
 مهأ ناك امبر يذلا ركسلا ءانثتساب «تايلامكلا باب يف لخدت ثيحب

 يف هتوالخ تيبست لو ةيئاوتسالا قطانملا نم ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملا
 دلبلا يهو) ارتلجنإ يفف .يناسنإلا خيراتلا يف ةرارملا عاونأ عنشأ ديلون
 ىف ادنواب 14 درفلل ىيونسلا ءكالهتسالا لدعم ناك ء(امدقت رثكألا
 دحاولا درفلل كالهتسالا لدعم نكلو .رشع نماثلا نرقلا نم تانيعستلا
 زواجتي ال ناك ءارتلجنإ يف ىتح .ةيسنرفلا ةروثلا ماع ىاشلا نم
 .رهشلا يف ٌنيتصنوأ

 تارادملاو نيتكيرمألا نم ةدروتسملا ةديدحلا ليصاحملا تناك

 ةيبونجلا ابوروأ ىفف .ابوروأ يف اهقيرط قشت تأدب دق ةيئاوتسالا
 يأ تمهسأو ءراشتن الاب تذخأ دق (ةيدنهلا) ةردلا تناك ؛ناقلبلاو

 عرذو ءايلاطيإ لامش يف مدقتلا رضعب زرألا ققحو تاقللا يف يم
 ايموكح اراكتح | نايحألا بلغأ يف كلذ لاكو « تاعطاقم ةدع ىف عب غتلا

 ؟ ةةردحلا| سيياقملاب ركذي داكي هيأ هك الهتسا نأ معصم .عيرلا يصمت دصقب

 خضميب وأ أطوعس قشنتيو ننحدي 0 ماع يداعلا ىزيلجنإلا ناك دقف

 هدود ةيب رت تناكو .رهشلا ىف غبتلا نم ةصنوألا ثلثو ةصنوأ لداعب أم

 زربأ نأ امك .ايوروأ بونج نم ءازجأ يف ةعئاش ريرحلا عنصل زقلا

 ةراقلا ىف هناوطخ ىلوأ سملتي أدب لق ءاطاطبلا وهو ءةديدحلا| ليصاحملا

 نادف يف ةعورزملا اطاطبلا اهيف تناك ىتلا ادنلريإ اذع ام .ةسوروألا

 ىوتسم ىلع سان نم ربكألا ددعلا عابشإ ىلع ردقألا يه دحأو

 دق (نبتلا ادع ام) فالعألاو روذجلا ليصاحم ةعارز تناك «.ةضفخنملا
 يتلا يه اهدحو ةينويلبانلا فبورخلا تناكو ( ةد وهشم تايوتسم تغلب
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 ؛يعارزلا داسكلاب زيمتي «عبطلاب .نكي مل رشع نماثلا نرقلا نإ
 .يفارغميدلا عسوتلا نم ةليوط ةرتف نكإف «كلذ نم سكعلا ىللعف

 لع عجشت تأدب دق عينصتلاو ةراجستلاو «ديازتملا يرضحلا فحزلاو

 ةيادب نرقلا كلذ نم يناثلا فصنلا دهشو .هتبلطت لب «ىعارزلا روطتلا

 ماعلل ةزيمملا صئاصخلا نم وهو) ناكسلا ددعل درطملا شهدملا عافترالا

 ليبس ىلع 1784 ماعلاو 1755 ماعلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يفف ؛(ثيدحلا

 ىف 44 لدعمب (اكيجلب ىف) ةيفيرلا نابارب ةقطنم ناكس دادزا «لاثملا

 نيذلا «نيديدعلا يعارزلا ريوطتلا ةاعد شهدأ ام نأ ريغ ."'!ةئملا
 ةيئاعدلا ا «ةيموكحلا مهريراقتو «مهتايعمج ددع نم اوفعاض

 يتلا ليقارعلا مجح لب «ةعارزلا مدقت نكي مل ءايسور ىلإ اينابسإ نم

 .مدقتلا اذه قيرط ضرتعت
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 يلامسأرلا عاطقلا ءانثتساب امبر «ةدالبلاب مستي ةعارزلا ملاع ناك

 ةيفاقثلا ةطشنألاو «ةناقتلاو ؛ .عينصتلاو : ةراجعتلا تاعاطق تناكو .هيف

 تاقبطلا تناك املثم .عسوتلا ىلع ةردقلاو «ةعرسلاو «ةقثلاب زيمتت

 بفارملا عسي د الو .ةميزعلا ةيوق ةلئافتم ةطشن تاعاطقلا هذه نم ةعفتنملا

 ىتلا راسا ةكرخلا ىف ريبكلا عسوتلا ءازإ شهدي نأ الإ رصاحعملا

 لوح تدتما دقف .يىرامعتسالا لالغتسالاب اقيثو اطابترا تطسترا

 تعستاو اهمجح مظاعتو «ةيرحبلا ةيراجتلا قرطلا نم ةكبش ضرألا
 ابوروأ يف ةيراجتلا تاعامجلا ىلإ حابرألا لقنت تحارو «ةعرسب اهتاردق

 وطسلل ةيلاينولوكلا ةوطسلا راجتلا ءالؤه مدختساو .يسلطألا يلامش

 ىلإ اهريدصتو علسلا نم مهيدل ام بهو ''*ةيقرشلا دنهلا رزج لهأ ىلع

 زثمرع [.عاصنص عا هلل, “لطم ظل واطسعتاممع ةملسكاتتملع زص ظعاعتوب”* ىضشمأ (1])

 نام نق, 01. 11, 00م5. 4-3 (1961), مم. 564-15:

 -هنم نورتشي اوناك يذلا ىصقألا قرشلا يف ءام دح ىلإ «لاحلا ناك كلذكو (12)
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 عايتبال ىرخألا ةيبوروألا عئاضبلاو يه لمعتست ثيح ايقيرفأو ايوروأ
 يف عيرسلا عسوتلا يف : ةذخالا عرازملا تاكيش يف لمعلل ديبعلا

 ركسلا ريدصتب اهرودب موقت ةيكيرمألا عرازملا تناكو .نيتكيرمألا
 يسلطألا ئناوم ىلإ صخرأو مخضأ تايمكب كلذ ىلإ امو نطقلاو
 زكارمو «قرشلا هاجتاب اهعيزوت ةداعإ ىلإ ررصي ثيح لامشلا رحبو
 ديب ًايراجت اهب لماعتلا يرجي ىتلا علسلا ىلع ةوالع «ةيديلقتلا عينصتلا
 .اهريغو ذيبنلاو حلملاو تاجوسنملا :لثم ابوروأ يف برغلاو قرشلا
 ايوروأ امأ ."قيطلبلا" نم يأت ناتكلاو ءباشخألاو «بوبحلا تناكو
 نم ناك يذلا) ناتكلاو ءباشخألاو «بوبحلا لسرت تناكف «ةيقرشلا
 نم دراولا ديدحلاو بنقلاو «(ةيئاوتسالا قطانملا ىلإ ةحبرملا تارداصلا
 نيب ةفاثك رثكأ ةراجتلا ةكبش تحبصأو .اذه ٍنناثلا تارمعتسملا مازح
 .يداصتقالا ىنعم لاب ءتلمش ىتلا ءايبسن ةيمانلا ابوروأ تاداصتقا
 ةيناطي ربلا تارمعتسملا ىف طاشنلا ةديازتملا ضيبلا نينطوتسملا تاعامج
 هاعلا دعب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لامش يف) اكيرمأ يف ةيلامشلا
2)3). 

 1 ةورث ًالماح تارمعتسملا نم دوعي «"بوبنلا" يأ ؛عرازلا ناكو
 راجت نم ءابوروأ ميلاقأ يف ةمهنلا نوطبلا باحصأ لاب ىلع رطخت نكت

 دق تناك يتلا ةرخافلا لوبرفيلو لوتسيربو ودروب ئناوم يف نينحاشو
 زئافلا يه تحبصأ ثيحب نرقلا كلذ لالخ اهؤانب ديعأ وأ تينب
 كلذك نيحبارلا تائف نيب ناكو .رصعلا كلذ ىف ىقيقحلا ىداصتتقالا
 ةلودلا تامدخ نم مهتاورث اودمتسا نيذلا نيلومملاو نيلوؤسملا رابك
 ةرئاد" حلطصم هيف ناك يذلا رصعلا لثمت ةلحرملا هذه نأ كلذ ؛ةحبرملا

 ةقبط ءالؤه ىلإ فاضت .يفرحلا هانعمب قبطي " شرعلا لالظ يف حبرلا
 ةعجلا عناصم باحصأو «تاراقعلا يريدمو «نيماحملا نم ىطسو

 قاوسألا ىف ديازتم وحن ىلع ًابولطم ناك امن هريغو ينيصلا فزخلاو ءريرحلاو .ءياشلا

 .ةراجتلا كلت يف ةنصرقلا عباط نم للق يسايسلا نابايلاو نيصلا لالقتسا نأ ريغ .ةيبوروألا
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 ماع يف ةعضاوتم ةورث اوعمج نمم مهريغو راجتلاو «نييلحملا رومخلاو
 باحصأ كلذك ءالؤه نيب ناكو .ةئتداه ةطيسب ةايح اوشاعو «ةعارزلا

 نأ نم مغرلا ىلعف .ءارقفلا براقألا ةبترم نولتحي اوناك نيذلا عناصملا

 نإف ءابوروأ ءاجرأ عيمج يف ةعرسب عستت تناك عينصتلاو نيدعتلا زكارم

 نارطيسي الظ «ةيقرشلا ابوروأ ىف ضرألا كلام ىعاطقإلاو ءرجاتلا
 1 .لوألا ماقملا يف عضولا ىلع

 ناك يعانصلا جاتنإلا زيزعتل يسيئرلا لكشلا نأ ىلإ كلذ دوعيو

 عاتبي رجاتلا ناك يذلا حتنملا وأ لحملا قسنلا ىمسي ام ىف لثمتي

 .يئزج ماودب ةعارزلا يف نيلماعلا نيحالفلاو نييفرحلا تاجتتم هبجومب
 ةراجتلا هذه يمانتل دب ال ناكو .عسوألا قاوسألا يف هرودب اهعيبي مث

 ةيلامسأرلا تايادب روطتل ةيئادب طورش قلخ ىلإ ًامتح يدؤي نأ نم
 لماعلا هبشي ام ىلإ هتاجتنم عيبي يذلا يفرحلا لوحتي امبرف .ةيعانصلا

 داوملاب رجاتلا هدوزي امدنع ةصاخ) ةعطقلا باسحب هروجأ ىضاقتي يذلا

 .(حاتنإلا تادعم هرجؤي امبرو .ماخلا

 عتمتي يذلا ٍجاَسنلا وه جسنلاب موقي ناك يذلا حالفلا حبصي دقو

 تايلمعلا يف صصختلا يدؤي امبرو .ضرألا نم ةعطق ةيكلمب

 ةرهملا هبش لامعلا نم عمجت قلخ وأ ةميدقلا ةفرحلا ميسقت ىلإ ةطشنألاو

 ةعومجم وأ ميدقلا ملعملا  يفرحلا لوحتي دقو .نيحالفلا طاسوأ يف

 وأ نطابلا يلواقم نم عون ىلإ نييلحملا ءاطسولا وأ نييفرحلا نم ةصاخ
 لاكشأ ىلع ىسيئرلا رطيسملا وه لظي رجاتلا نأ الإ . المعلا بابرأ

 ىرقلا لامع نيب طبرلاب موقي يذلا وهو ءهذه ةيزكرملا ريغ جاتنإلا
 'نويعانصلا" ناكو .ةيملاعلا قاوسألاو ةيفلخلا عراوشلا وأ ةعئاضلا

 مهسفنأ نيجتنملا فوفص نم جورخلا ىلع اوكشوأ وأ اوجرخ نيذلا

 هيلع اودمتعي مل نإو ىتح ءاراغص نيلغشم مهفصوب هبناج ىلإ نولمعي
 ارتلجنإ ىف اميس الو «ةليلق تاءانثتسا ةمث ناكو .ًارشابم ًادامتعا

 لاثمأ نم «نيفازخلا رابكو «ديدحلا عناصم باحصأ ناكو .ةيعانصلا
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 ىلع ددرتيو .مهسفنأب نيدتعم نيمرتحم الاجر .دووجديو ايسوج

 .ةعانصلا نيطاسأ نم الحاإو

 فاللتخا لع «ةعانصلاو ةراجتلا ةطشنأ نإف ءرمأ نم نكي امهمو
 تققح ىتلا ىهو ءايناطيرب تناكو .ًادوهشم ًاراهدزا تدهش ءاهبتارم

 نيدت ءرشع نماثلا نرقلا يف ةيبوروألا لودلا نيب ربكألا حاجنلا
 تناك ترش كلذ نم تانينامثلا لولحبو .ىداصتقالا اهمدقتل اهدومنب

 ومنلا عيجشت :د لع ةيوروألا اهتاسايس يف لمعت ةلّمعتملا تاموكحلا عيمج

 نم ا تاجحردب نإو .ةيعائصلا ةيمنتلا اميس الو  يداصتتالا

 دق ةفرطتملا ةيميداكألا ةعزنلا نكت مل يتلا ءمولعلا نأ امك .حاجنلا

 ةيلمع ىرخأو «ةيقار "ةيفاص" عورف ىلإ رشع عساتلا نرقلا يف اهتمسق
 تانينامث ىفو .جاتنإلا تالكشم لحل اهسفن سركت تذخأ « " ةيندتم '
 ءايديلقت «تناك 0 ءايميكلا لاجب ىف ققحت دق رهابلا مدقتلا ناك نرقلا

 نكت ملو .اهتابلطتمو اهلغاشمو ةعانصلا تاسراممب اطاترا قثوألا
 (1210ء100 ورديد اهعضو ىتلا ىربكلا (ةعوسوملا) ايديبولكيسنإلا

 ىيعامتجالا ركفلل ةيفاو ةصالخ درحم (4'0اع26:1) ريبمالادو
 نأ كلذ .يملعلاو ينقتلا مدقتلل ًالجس تناك لب «يمدقتلا يسايسلاو
 .ةيناسنإلا ةفرعملا مدقتب رشع نماثلا نرقلا هب عبشتو هبّرشت يذلا ناميإلا
 يأ ؛ةعيبطلا ىلع ةرطيسلاو «ةيناملاو «ةروثلابو «ينالقعلا جهنملابو
 يف حضاولا مدقتلا نم اساسأ هتوق دمتسي ناك امنإ « "ريونتلا ةكرح'
 نم ناك يتلا ةيملعلاو ةيداصتقالا ةينالقعلاو «ةراجتلاو «حاتنإلا تالا

 ةحاسلا ناسرف ناكو .يمتح وحن ىلع امهيلكب طبترت اهنأ دقتعملا
 هدقتلا طاوشأب ًاقاصتلا رثكألا تاقبطلا ءانبأ مه لاجملا اذه يف نوزرابلا
 نيرينتسملا يضارألا يكلامو راجتلا تاعامج : رصعلا كلذ يف ةيلجلا
 ةقيطلاو «نييعامتجالاو نييداصتقالا نيريدملاو «نيلوحملاو :ًايداصتقا

 ءالؤه ناك .نييداصتقالا نيردابملاو عناصملا باحصأو «ةملعتملا ىطسولا
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 نلكنارف نيماجنب لثم صخشب باجعإلا لك نيبجعم لاجرلا
 ردابملا ءعرتخملا ءيفاحصلا «ةعبطملا بحاص «(8ءمزوسنم :ةصتاتم)

 زمر هنأل ؛قذاحلا لامعألا لجرو «ةلودلا لجر «ةيراجتلا تاعورشملاب

 ءالّؤه ماق ءارتلجنإ ىفو .رصمبتملا يماصعلا طشنلا لبقتسملا نطاول

 ربع ةيروث تايصخشب ءادتقالا ىلإ ةجاحب اونوكي مل نيذلا .لاجرلا
 يملعلا مدقتلا تاوطخ اهنم تقلطنا ةيميلقإ تايعمج ليكشتب ءيسلطألا

 (آءان281 50616أإ/) " ةيرّمَقلا ةيعمجلا" تمض دقف .ىسايسلاو ىعانصلاو

 عرتخمو 2 (]05101 171/6089000) دووج ديو ايسوج ٌفارخلا ءاهغنيمريب يف

 ىف هكيرشو («(5©1311 آ08[) تاو سميج ثيدحلا يىراخبلا كرحملا

 يئايميكلا ملاعلاو ,(8/12 عاب 8هدنا[هد) نوتلوب ويثام لمعلا

 روطتلا تايرظن دتار هيجولا يجولويبلا ماعلاو ,(2 11و عال) ىلتسيرب

 .(رهشألا نيوراد زلراشت دج) (8ةكطتاتو 1011510) نيوراد سومزاريإ

 ىلإ ناكم لك نم ءالؤه عفادتو .ليفركساب ريهشلا ةعبطملا بحاصو
 ىقبطلا زييمتلا تارابتعا اهيف تفتنا ىتلا رارحألا نيينوساملا تايدتنم

 ٠ . "ريونتلا ' ةيجولويديأل ةهيزنلا ةيسامحلا ةوعدلا ترشتناو

 اناك ايجولويديألا هذهل نييسيئرلا نّيربنملا نأ ظحالن نأ مهملا نمو
 اهراكفأ نأ عم ءايناطيربو اسنرف يأ ؛ةجودزملا ةروثلا قالطنا يزكرم
 ةيسنرفلا اهتغيص يف ملاعلا يف لوادتلا ديق تحبصأ رمألا عقاو يف

 ىلع ترطيسو .(ةيناطيرب راكفأل ةيسنرف ةخسن درجم تناك ولو ىتح)

 ميطحت ىلإ فدهت «ةيمدقت ةينالقع ةينامْلَع ةيدرف ةعزن "رّونتملا" ركفلا
 ىتلا لهجلا ديلاقت نم ررحتلا ىلإو «ةيدرفلا ةيرحلا تلبك ىتلا لالغألا .

 ةذوعش نمو «ملاعلا ىلع اهلالظ ىقلت تلظو ىطسولا نورقلا تداس
 ةهافسلا نمو «(" ينالقعلا" وأ " يعيبطلا " نيدلا ضقانت يتلا) سئانكلا

 ايند وأ ايلع اهيف مهتلزنم نوكت ةيبتارت يف مهتعزوو سانلا تمسق يتلا

 اهمتاراعش تناكو .اهل نزو ال ىرخأ ريياعم وأ دلوملا تارابتعا بسح

 تحبصأو .ةفاك سانلا نيب ءاخإلا ىلاتلابو «ةاواسملاو ةيرحلا يف لثمتت

 ىلع تبترتو .ةيسنرفلا ةروثلا اهعفرت يتلا يه تقولا عم تاراعشلا هذه
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 عبتتن نأ اننكميو .ةدئافلا ةميظع جئاتن ةيدرفلا ةيرحلا ىلإ عوزنلا ةدايس

 ةروصب ةيدرفلا بهاوملا حتمت يف « ءاهظح الن نأ لب . جئاتنلا هذه زربأ

 ركفملا ىدل مدقتلاب رماغلا ناميإلا ناك دقل .ريكفتلا ملاع يف ةقيلط ةرح

 «بيلاسألاو ةفرعملا ىف روظنملا ديازتلا نع أريبعت يجذومنلا " رينتسملا '

 .هلوح ام لك ىف اهتايلجت دهاشي ناك ىتلا ةراضحلاو هافرلاو ةورثلا يفو

 راكذأ نم هحرطيو هب نمؤي ناك ام ىلإ قحب اهوزعي نأ هعسوب ناك يتلا
 كلذ علطم يف عساو قاطن ىلع ًاقرح نقرمي تارحاسلا تناك دقل

 .هتيامن يف ةيواسمنلا ةموكحلا لثم «ةرينتسملا تاموكحلا تناكو «نرقلا
 .قرلا تغلأو لب «ىئاضقلا قيقحتلا ءانثأ ىف بيذعتلا ترظح دق
 تناك يتلا ةيقابلا ليقارعلا لازت امدنع عضولا روصتن نأ اننكميو
 .ةسينكلاو عاطقولل ةيناذلا حلاصملا لثم مدقتلا ليبس ضرتعت

 'ريونتلا" ةفسلف ىلع قلطن نأ «ةقدلا انيخوت ام اذإ ءانل حصي الو

 نم ريثكلا دوجو نم مغرلا ىلع ءىطسولا ةقبطلا ةيجولويديأ مسا
 اوضرتفا نمم  ةيسايسلا ةهجولا نم مساحلا يأرلا مهل ناكو - نيرونتملا
 ."2)يلامسأر ًاعمتجم نوكي نأ يغبني رحلا عمتجملا نأ يئاقلت وحن ىلع
 تدلو لب ءاهنم تقلطناو .رشبلا عيمج ريرحت ىلإ يمرت ءايرظن «تناكو
 ديب .ةيناسنإلاو ةينالقعلاو ةيمدقتلا تايجولويديألا عيمج ءاهناضحأ يف
 عقاو يف اوناك ريونتلا ةفسلف هيلإ تعد يذلا قاتعنالا ةكرح ءامعز نأ
 ددجلا صاخشألا يأ ؛ عمتجملا يف ىطسولا حئارشلا نم يلعفلا ةسرامملا
 فبسنلاب نورخافتي نمم ال «ةرادجلاو ردا باحصأ نم نيينالقعلا

 ىأ نأ اضيأ نلوملعي ةراجتلا ة يسم لوشفرعي نم' : ( 1 11801) وعروت لوقي (13)

 «لاجرلا نم نيعون نيب دناستلا يضتقي ءةعانصلا وأ عئاضبلا ةكرح لاجم يف ءمهم عورشم

 وه كلذ .هيلع قفتم رجأ قفو مهحلاصل نولمعي نيذلا لامعلاو .. . تاعورشملا فباحصأ
 مهئالمزو لامعلاو ءةهج نم لمعلا بابرأ تاعورشملا باحصأ نيب زييمتلل يقيقحلا لصألا

 مووع-]ظنطعرا-!]ةعودتتع5 : رظنا « "ءايشألا ةعيبط ىلع مئاق زييمتث وهو .ىرخأ ةهج نم

 "1111501, (0 عويد عد 0ع لانا عمأر 701. 5, 2. 44
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 .ًايلامسأرو ' 'ايزاوجرب' ًاماظن نكي

 ةيجولويديأ "ريونتلا" ةكرح وعدن نأ باوصلاو ةقدلا ىلإ برقألاو
 يف اهلاطبأ هاخوت يذلا يسايسلا لادتعالاو رذحلا نم مغرلا ىلع «ةيروث

 ءرشع نماثلا نرقلا نم تانينامثلا ىتح ءاوناك نمم «ةيبوروألا ةراقلا

 ءاغلإ ىلع يوطنت تناك ةرانتسالاف .ةرينتسملا ةقلطملا ةيكلملاب نونمؤي

 نكي مو .ابوروأ ءاجرأ رثكأ يف دئاسلا يسايسلا يعامتجالا ماظنلا

 دقف .اعوط اهسفنب اهسفن يغلت نأ "ةميدقلا ةمظنألا" نم ًاعقوتم

 لاجم نم رثكأ ىف اهسفن ززعت .«كلذ نم سكعلا ىلع «ءانيأر امك «تناك

 عالقلا تلثمتو .ةمدقتملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ىوقلا ةريسل يدصتلل
 ةليلق عاقبو ةدحتملا ميلاقألاو ءايناطيرب جراخ) ةمظنألا هذهل ةنيصحلا

 نولدتعملا نورونتملا ناك ىتلا تايكلملا ىف (ةميزهلا اهيف تناع ىرخأ

 | ش .اهيلع مهلامآ نوقلعي

1 

 عباسلا نرقلا يف اهتروثب تماق دق تناك يتلا ءايناطيرب ءانثتساب
 اهتضبق مكحتن ةقلطملا تايكلملا تناك ءانزو لقأ ىرخأ نادلبو ءرشع

 اهمكحت ل ىتلا نادلبلا امأ .ةيبوروأآلا ةراقلا ىف ةلعافلا لودلا عيمج ىلع

 ةمقل تحبصأو .ىضوفلا اهيف تعاش دقف ءادنلوب لثم «تايكلملا هذه

 هللا لظ اهسفن تربتعا يتلا ةثوروملا شورعلا تعبرتو .اهناريجل ةغئاس

 يف اهززعي «ضرألا كالم ءالبنلا نم ةيمره تايبتارت ىلع ضرألا ىلع
 اهب طيحتو «سئانكلا اهيعدت يتلا ةمصعلاو «يديلقتلا هيظنتلا كلذ

 ديجمت ىلع ليوط نمز ذنم تجرد يتلا تاسسؤملا نم ةمظاعتم ةكبش
 كسامت ىلع ظافحلا ىلإ ةجاحلا نأ عقاولاو .كلت ةيكلملا مكحلا ةمظنأ
 ىلإ كولملا تعفد دق ةداحلا ةيملاعلا تامحازملا ةرمغ ىف اهتءافكو ةلودلا
 باحصأو ءالبنلا طاسوأ يف تزرب يتلا ةيوضوفلا تاعزنلا مجل
 ريغ نييندم نيهظوم مادختسا ىلإو «نيرخالا ةيتاذلا حلاصملا
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 نإف «كلذ ىلع ةوالعو .ةلودلا ةزهجأ يف عاطتسملا ردق نييطا رقتسرأ
 ةيلامسأرلا ةوق هتققح يذلا حضاولا يملاعلا حاجنلاو «ةجاحلا هذه
 وأ) كولملا ءالؤه رثكأ اعفد دق ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف ةيناطيربلا
 ةيداصتقالا ةايحلا ثيدحتل جمارب عضو ةلواحم ىلإ (مهيراشتسم ىرحألاب
 راعش ءارمألا ىنبت «مايألا كلت يفف .ةيفاقثلاو ةيرادإلاو ةيعامتجالاو
 عفرت امدنع «ةلثامت بابسألو ءانمايأ يف تاموكحلا لعفت امك 'ريونتلا '
 اوعفر نم نإف «ءكلذك انمايأ يف لاحلا يه امكو . ' طيطختلا" راعش
 نكي ملو .ةسرامملاب اهقيبطتل ليلقلا الإ اولعفي مل ًايرظن تاراعشلا هذه
 ىبعست ىتلا ةماعلا ايلعلا لثملل نوبمأي ىلمعلا عقاولا يف اهوقبط نم رثكأ

 لب ءهذه (' طيطختلا " وأ) "ريونتلا" تنال را عمتجملل اهقيقحت ىلإ
 لجأ نم بيلاسألا ثدحأ حاهتنال ةيلمعلا ةدئافلا يف رصحني مهمه ناك
 .ةطلسو ةورثو عير نم هيلع نولصحي ام ةفعاضم

 ةملعتملاو ىطسولا تاقطلا تناك ءكلذ نسم سكعلا ىللعو

 يوقلا يزكرملا يرادإلا زاهجلا ىلإ نوعلطتي مدقتلاب نونمؤملا نومزتلملاو
 ىلإو ىطسو ةقبط ط ىلإ ةجاحب ريمألا ناك دقل ا تق ةيكلملل

 ةيتونهكلاو ةيطا رقتسرألا حلاصملا اسدبت يتلا ةمواقللا دضع يف تفي

 ةثادح نم هب مستت دق امم مغرلا ىلع «ةقلطملا ةيكلملا نأ ريغ

 نيكالملا ةيبتارتب اهطابترا كف يف ةبغار رمألا عقاو يف نكت مل ءراكتباو
 ىنبتتو ءاهيلإ بستنت ءرمألا رخآ «تناك يتلا ةقبطلا يهف ؛ءالبنلا
 نأ الإ .دودحلا ىصقأ ىلإ اهتدناسم ىلع دمتعتو ءاهنأش نم يلعتو اهميق
 تلظ «ءاشت ام لعفت نأ ىف ةرح «ًايرظن «تناك ىتلا ةقلطملا ةيكلملا
 :عاطقإلاب نويريونتلا همصو يذلا ملاعلا ىلإ «ةسرامملا ثيح نم «يمتنت
 .دعب اميف ةيسنرفلا ةروثلا هل تجورو هتعاشأ ىذلا حلطصملا وه كلذو
 زيزعت لجأ نم ةنكمملا دراوملا لك مادختسال ةدعتسم ةيكلملا تناكو
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 جراخ اهتوق زيزعتو «لخادلا يف بئارضلا نم اهعير ميظعتو اهتطلس
 ةلعافلا ىوقلا لثمت ىتلا تائفلا معد ىلإ كلذ ىّدَأ ولو ىتح ءاهدودح

 قيرط نع ىسايسلا اهدومن ةيوقتل ةدعتسم تناكو  عمتجملا ىف ةدعاصلا

 نأ الإ .ضعبب اهضعب ميلاقألاو ةيعامتجالا تاقبطلاو تائفلا برض

 مو  بلطت مل يهف ؛اهتقبطبو ءاهتفيظوبو ءاهخيراتب ةددحم تناك اهقافأ
 يذلا لماكتملا لماشلا يداصتقالا لوحتلا  ققحت نأ اهرودقمب نكي

 .ةدعاصلا ةيعامتجالا حئارشلا هيلإ تعدو داصتقالا مدقت همزلتسا

 نيركفملا نم ةليلق ةلق نأ وه «كلذ ىلع ًاحضاو ًالاثم ذخأنلو
 ىلإ ةجاحلاب ايدج ككشت تناك «ءارمألا وراشتسم مهيف نمب «نيينالقعلا

 ىلع ةيعاطقإلا ةيعبتلا ضرفت تناك يتلا ةيقابلا دويقلاو قرلا ءاغلإ
 يتلا فادهألا ةعيلط يف وه حالصإلا نأب ءالؤه رقأ دقل .نيحالفلا
 ميلاقألا يف ريمأ يأ َناوتي ملو .رينتسم حمانرب يأ اهغولب ىلإ ىعسي

 نع «ملوهكوتس ىلإ يلوبان نمو «غربسرطب ناس ىلإ ديردم نم ةدتمملا
 نم أدبت تناك يتلا «نيحالفلا ريرحت تاكرح نأ ريغ .جماربلا هذه ينبت

 ةروثلا قبس يذلا نرقلا عبر لالخ رخاو تقو نيب ايلعلا ةطلسلا

 كرامنادلا لثم ةزيمتم ةريغص لود يف رمألا عقاو يف تثدح «ةيسنرفلا

 لواحو .نيرخآلا ءارمألا ضعبل ةيصخشلا تاعاطقإلا يفو «يوفاسو

 تاكرح نم ةدحاو معد اسمنلا كلم (10وءمط 11]) يناثلا فيزوج

 ةيسايسلا ةمواقملا مامأ تلشف اهنأ ريغ 21781 ماع هذه ةريبكلا ريرحتلا

 اعقوتم نكي مل دح ىلإ نيحالفلا درمتو ةصاخلا ةيتاذلا حلاصملا اهتدبأ ىتلا

 .ةصوقنم ةكرخلا هذه تلظف 2 لبق نم

 عيمج يف لعفلاب ةيعاطقإلا ةيعارزلا تاقالعلا ىغلأ ام نأ ريغ

 لعفلا قيرط نع «ةيسنرفلا ةروثلا ناك ىطسولاو ةيبرغلا ابوروأ ءاحنأ

 .1848 ماعلا ةروث مث ءءادتقالا وأ لعفلا در وأ رشابملا

 ىوقلا نيب ينلع عارص ىلإ لوحتي ام ناعرس «نماك عازن ةمث ناك

 نكي ملو .ديدجلا "يزاوجروبلا ' عمتجملا يف ةديدجلا ىوقلاو ةميدقلا
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 اذإ الإ ةمئاقلا ةيسايسلا ةمظنألا راطإ ىف رتوتلا ةدح فيفخت ًانكمم

 ديازت دقو .ايناطيرب لثم لعفلاب ةيزاوجرب تحبصأ لود عبطلاب ترصتنا
 ةثالث نم اهل ضرعتت تناك ىتلا طوغضلا لعفب ةمظنألا هذه فادهتسا
 فبلصتلا ةديازتملا ةخسارلا ةمواقملا نمو «ةديدجلا ىوقلا نم : تاهاجت
 .بناجألا نيسفانملا نمو «ةميدقلا حلاصملا تاعامج اهتدبأ يتلا

 ةدفاولا ةمواقملا اهيف ىقتلت ىتلا ةطقنلاب فعضلا طاقن زربأ تلثمتو
 ةيئانلا تارمعتسملاو ميلاقألا يف ةيلالقتسالا تاكرحلا يف يأ ؛ةميدقلاو
 تاحالصالا نإف اذكهو .ةمراص ةمزاح اهيلع ةرطيسلا نكت مل يتلا وأ
 تانينامثلا ىف غربسباه ةرسأ مكح لالخ ىناثلا فيزوج اهيلع مدقأ يتلا

 اناروف (نآلا اكيجلب) ةيواسمنلا ادنلوه يف تدلو رشع نماثلا نرقلا نم

 .ةيسنرفلا ةروثلا ىلإ ةيئاقلت ةروصي .1789 ماع :تمضنا ةيروث ةكرحو

 طاسوأ ىف طخسلا راشتنا كلذ نم اعويش رثكألا ةرهاظلا تناكو

 ءارو ةيبوروألا لودلا تارمعتسم يف ضيبلا نينطوتسملا تاعامج
 تددشت يتلا ةيزكرملا مهتاموكح تاسايس نم رمذتلا دايدزاو ءراحبلا

 :نيتكيرمألا ءاجرأ عيمج يفو .مصاوعلا ةحلصمل تارمعتسملا عاضخإ يف
 ءادنلريإ ىف كلذكو «ةيناطيربلا وأ ةيسنرفلا وأ ةينابسإلا اهنم ءاوس
 ةرورضلاب لثمت ال ةمظنأل لالقتسالاب بلاطت نينطوتسملا تاكرح تناك
 دقو .ةيداصتقالا ةهجولا نم ةيزكرملا مصاوعلا نم ةيمدقت رثكأ ىوق
 ةروصب امإ .لالقتسالا قيقحت يف ةيناطيربلا تارمعتسملا نم ديدعلا حجن

 ىف ثدح امك ةروثلا قيرط نع وأ ءادنلريإ لثم تقولا ضعب ةيملس
 ومنلاو ءيداصتقالا عسوتلا ىدأو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 ' قلطملا رينتسملا مكحلا" حالصإ تقفار يتلا تارتوتلاو «يرامعتسالا
 تانيعبسلا ىف تاعازنلا هذه اهيف أشنت ىتلا تابسانملا ةفعاضم ىلإ
 ش .رشع نماثلا نرقلا نم تانينامثلاو

 ناك دقف ؛هتاذ ىف ًاتيمم تارمعتسملاو ميلاقألا قاقشنا نكي ملو
 نأ امك .نيميلقإ وأ ميلقإ ةراسخ لمحتت نأ ةقيرعلا تايكلملا عسوب
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 مل «تارمعتسملا يف ةيلالقتسالا ةعزنلل ىلوآلا ةيحضلا يهو ءايناطيرب

 مغرلا ىلع ةّيمانيد ةرقتسم تلظو «ةميدقلا ةمظنألا فعض ءارج ررضتت

 فورظلا مزلتست ةليلق قطانم كانه تناكو .ةيكيرمألا ةروثلا مايق نم

 يتلا يه ةيلودلا ةسفانملا نأ ريغ .ةطلسلل ًايرذج ًالوحت اهيف ةيلخادلا

 .راجفن الا ةطقن ىلإ عضولا تعفد

 ىلع لودلا دراوم تعضو دق (برحلا ىأ) ةيلودلا ةسفانملا نأ كلذ

 زايتجا يف ةلودلا قفخت امدنعو .ىرخأ تايدحت ةيأ لعفت مل امك كحملا

 هذه ىدحإ ترطيس دقو .طقست وأ ء«عدصتتو زتهت اهنإف «ةنحملا هذه

 ىمظعلا ةبقحلا لالخ ةيلودلا ةيبوروألا ةحاسلا لع ىربكلا تاسفانملا

 تارتف لالخ اهيف يسيئرلا روحملا تلكشو ءرشع نماثلا نرقلا نم

 ء1756-1763 1740-21748 1689-1713 :ةرركتملا ةماعلا برحلا

 ىلإ 1792 ماعلا نم ةدتمملا اهجلاعن يتلا ةرتفلا عم تلخادتو .. 36

 «تناكو ءاسنرفو ايناطيرب نيب عازنلاب ةرتفلا هله تزيمثو . 5 ماعلا

 ءاسنرف نأ كلذ .ديدحلاو ميدقلا نيماظنلا نيب ًاعارص .يناعملا نم ىنعمب

 يراجتلا اهطاشنل عيرسلا عسوتلاب ايناطيرب ءادع تراثتسا ىتلا

 اقوفت رثكألا ىوقألا يه كلذك تناك «ةيرامعتسالا اهتيروطاربمإو

 ةيكلملل يطارقتسرألا يكيسالكلا حدومنلا .ىرخأ ةرابعب يأ ؛ًاذوفنو

 نم نيتوقلا نيتاه نيب عارصلا يهاضي ام خيراتلا يف سيلو .ةقلطملا

 رصتقي ملو .ميدق رخآ ىلع ديدج يعامتجا ماظن قوفتل يحلا هليثقق ثيح

 عيمج يف «مسحلا نم ةتوافتم تاجردب «نييناطيربلا راصتنا ىلع رمألا

 دوهجلا معد ىلإ كلد اوزواجت دقف ءاهنم ةدحاو ادع ام بورحلا هذه

 ةيكلملا امأ .ةيبسن ةلوهسب اهلنحشو ءاهليومتو ء«بورحلا هذه ميظنتل

 ايناطيرب نم رثكأ اهنأ نم مغرلا ىلعف «ىرخأ ةهج نم «ةيسنرملا
 دشأ تناك برحلا نإف «ةنكمملا اهدراوم مكحب ءارثو ءاناكسو ءاعاستا

 عبيسلا تاوئسلا برح ىف اهتميزه باقعأ يفف .اهيلع ةأط

 ديك درتل ةصرفلا ةيكيرمألا تارمعتسملا ةروث اهل تحاتأ «(1763-1756)

 عارصلا يفو .ةصرفلا هذه اسنرف تمنتغا دقو «مهروحن ىلإ اهئادعأ
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 :عقاولا يف ةرم ةميزهب ايناطيرب تينم «كلذ دعب علدنا يذلا يلودلا
 رصنلا ققحتو ؛ةيكيرمألا اهتيروطاربمإ نم ةيمهأ رثكألا ءازجألا تدقفو
 ةفلكلا نأ ريغ .ةديدجلا ةدحتملا تايالولا فيلح تحبصأ يتلا اسنرفل
 هع ةيسنرفلا ةموكحلا تهجاو ىتلا تابوعصلا ترفسأو عةظهاب تناك
 عالدنا ىلإ «تاوئس تس دعب .ىدأ ىذلا يسايسلا مزأتلا نم ةلحرم
 .ةيسنرفلا ةروثلا

 اما

 ةروثلا ةيشع ابوروأل يديهمتلا حسملا اذه ةمتاخ يف ءانيلع يقب
 .قدأ ةروصب «وأ) ابوروأ نيب تاقالعلا ىلع ةرظن ىقلن نأ .ةجودزملا

 ةيركسعلاو ةيسايسلا ةنميهلا نإ .ماعلا يقابو (ابوروأ برغ لامش
 ةلثمم «راحبلا ءارو اهتادادتماو) ابوروأ ملاعلا ىلع اهتضرف يتلا ةلماكلا
 ةروثلا رصعل ةليصح تناك امنإ (ضيبلا نينطوتسملا تاعمتجمب
 ىوقلا نم ددع ىلع ناك ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ يفو .ةجودزملا

 ىدنحلاو راحبلاو رجاتلا هجاوت نأ ةيسوروألا ريغ ىربكلا تاراضحلاو

 نيصلا ةيروطاربمإف .ةأواسملا هدق ىلع نافرطلا اهيف فقي ةهجاوم ضيبالا
 ؛(غنيشت) وشنام ةرسأ مكح تحت اهتيلعاف ةمق يف كاذنا ىهو ءةمظعلا

 تناك «كلذ نم سكعلا ىلعو .نيعماطلا لوانتم نع ةديعب تناك
 ءبرغلا ىلإ قرشلا نم هجوتت رصعلا كلذ يف ةيفاقثلا تارايتلا
 ةفلتخملا ةراضحلا هذه نم سوردلا نوملعتي نويبوروألا ةفسالفلاو
 مهلامعأ يف نولثمتي نويفرحلاو نونانفلا ناك امنيب «ةيقارلا نكلو
 .نايحألا بلغأ يف اهمهف نوئيسيو .ىصقألا قرشلا تاعوضوم
 تاجايتحالا بسانتل (' ىنيصلا* لثم) ةديدجلا اهتاجتنم نولدعيو
 يف تحبصأ املثم حانجلا ةضيهم ةيمالسإلا لودلا نكت ملو .ةسوروألا

 سجوتت تناك ءايكرت لثم ءاهنأ نم مغرلا ىلع ءهرشع عساتلا نرقلا
 لثم) ةيبوروألا لودلا نم اهتاراجل ةيركسعلا ةوقلا نم ًانايحأ ةفيخ
 ىركسعلا قارتخالا نع ىأنمب ايقيرفآ تلظو .(ايسور اهلبقو ءاسمنلا
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 ناك .حلاصلا ءاجرلا سأر لوح ةقيض قطانم ءانثتسابو .يبوروألا

 .ةيلحاسلا ةيراجتلا عقاوملا يف نورصحني ضيبلا

 يلامسأرلا عورشملاو ةراجتلل مظاعتملا عراستملا عسوتلا نأ ريغ

 ايقيرفأ يف : قطانملا هذهل يعامتجالا ماظنلا سسأ ضوق دق يبوروألا

 طيحملا لوحو « .ةميخملا ديبعلا ةراجتل ةقوبسملا ريغ ةفاثكلا لالخ نم

 ىندألا نيقرشلا ىفو «ةسفانتملا ةيرامعتسالا ىوقلا لغلغت ربع ىدنهلا

 دق يبوروألا وزغلا ناكو .ىركسعلا عازنلاو ةراجتلا لالخ نم طسوألاو

 داور اهيف ميقي ناك يتلا قطانملا دعب ام ىلإ ةعساو ةروصب رشتني أدب

 دونطوتسملاو هرشع سداسلا نرقلا ذنم نييلاغتربلاو نابسألا نينط وتسملا

 نويناطيربلا ناكو .رشع عباسلا نرقلا يف نويلامشلا نويكيرمألا ضيبلا

 مهترطيس اوضرف نأ دعب لاجملا اذه يف ةديعب ًأطاوشأ اوعطق نيذلا مه

 «(لاغنبلا ةقطنم اميس الو) دنهلا نم ءزج ىلع ةرشابملا ةيميلقألا

 قيرطلا طوطخلا هذه تدهم دقو .لوغملا ًةيروطاربمإ ًابيرقت اوحاطأو
 يبسنلا فعضلا ناكو .اهيريدمو دنهلا مومع ماكح اوحبصيل نييناطيربلل

 ٍيناقتلا قوفتلا تهجاو امدنع ةيبوروألا ريغ تاراضحلا باصأ يذلا

 اماغ اد وكساف رصع" ىمسي ام نإف .اعقوتم أرمأ ىبرغلا ىركسعلاو

 خيراتلا نم نورق ةعبرأ دعب ىوصقلا هتورذ غولب ىلع كاذنآ كشوأ

 نأ ةسوروألا ةيلامسأرلا ةوقو ةيبوروألا لودلا نم ةنفح اهيف تعاطتسا

 ىلع «ةتقؤم «ةرضاحلا انمايأ ريياعمب «تناك نإو «ةلماك ةرطيس ضرفت

 عسوتلا نم لعبت نأ ةهجودزملا ةروثلا هذهل رّدَق لقو .ملاعلا ءاحنأ عينج

 يبوروألا ريغ ماعلل ترفو اهنأ نم مغرلا ىلع «مواقي ال ًارمأ يبوروألا

 .ةسوروألا ةنميهلا ىلع سكاعملا موجهلل ةمزاللا ةدعلاو فورظلا

/5 





 يناثلا لصفلا

 ةيعانصلا ةروثلا

 .اهجئاتنو اهءابسأو اهليغشت ةقيرط تناك امهم «لامعألا هذه يوطنت

 عفانلا يعملألا ناسنإلا اذه باسحل لجست ءاهل رصح ال دئاوف لع

 .ريكفتلا ىلع سانلا لمحيس هنأل ؛بهذ امنيأ ةرادجلا لتحيس ىذلا

 ةدالبلاو عونخلاو لسكلاو ةالابماللا رابغ مكنع اوضفنت نأ مكيلع

 مهنيب تلاحف ءمهدادجأ اهكلس ىتلا قرطلا ىلع سانلا اهب رمست يتلا

 دنع مكنكمي .حومطلا حور مهيف تلبكو «ريكفتلاو ءاصقتسالا نيبو

 ركفلا قفدت ىلإ اورظنا .حيحصلا وه هنولعفت ام نأ اونقوت نأ كلذ

 ءارج ةايحلا لبس ىتش ىف هقاثبناو يوقلا دهجلا قالطناو ناوفنعلاو

 تاسنإ ةمث له . (411311ع14) تياركراو (11ة1150) كوسيراهو

 كرحملا ةيؤر دعب هلاما شعتنت مل ةايحلا يحانم نم ىحنم يأ ىف

 ؟تاو هعرتخا يذلا يراخبلا

 (”:ليوو ارتلحنإ ىف تالحر : (ة:(طاتات آلوانمع) خدنوي رثرا

 مهااطلبا الهانطكر 1 هانت ا طاعامنل هدم ]7ع ]موب ؟عرتعم نأ آخ عمرتمطأاد 01 5عونعع (1)

 < 1 3عأ5 10 عمدماتاع ةصعل 2هأنانعوت د0ازعدمعب 00. 14, 5عاهعاعل عود اطغ مسصصقلو نك
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 ةيرشبلا ةعانصلل مظعألا عبنلا جرخي ةنفعلا ةعولابلا هذه نم
 فبهذلا قفدتي رذقلا فرصملا اذه نمو ؛هلمكأب ملاعلا بصخيل
 ةعاظف اهرثكأو اهومن لحارم لمكأ انه ةيرشبلا بستكتو .صلاخلا
 ناسنإلا لوحتي اميف بئاجعلا ةنيدملا حرتجت انهو ءهسفن تقولا يف
 .ىجمهلا قولخملا هبشي ام ىلإ ندمتمل
 ماع رتسشنام نع (4. © 106011651116) ليمكوت ود سيسكيلا

00201015 
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 ةطقن ودبت دقو .ايناطيرب نم يأ ؛ةيعانصلا ةروثلا نم ًادبنلف
 هذه تابعادت نأ كلذ ؛ىلوألا ةلهولل ةيصخش ةوزن هذه قالطنالا
 عيمج يف ايناطيرب جراخو - اهيف سبل ال ةحضاو ةروصب لجنت مل ةروثلا

 ةنس لبق ال «باتكلا اذه اهحلاعي ىتلا ةرتفلا رث رخاوأ يف الإ - لاوحألا
 لاغشنا أدبي مل ذإ .اهوحن وأ 1840 ةنس لبق ال امبرو «ديكأتلاب 0
 نرقلا نم تانيثالثلا يف الإ يلامسأرلا عمتجملا زوربب نونملاو بدألا
 ةيعامتجالا طباورلا عيمج هيف توابهت ىذلا ماعلا كلذ ىأ ؛ رشع عساتلا
 بساكم نم اهيلع بترتي امو ةيقرولا ةلمعلاو بهذلا طباور ءانثتساب
 ىلإ يمتنتو . .(ةرابعلا هذه مدختسا نم لوأ وه (©هياإن1©) ليال راكو)
 ([1نهممر6 لع كازلب ود هيرونوأ ىسنرعفلا فيدآلا ةباور دقعلا كلذ

 ىبدألا حرصلا يه و 6 |1171 ةيناسنإلا ايديموكلا 82123©)
 وأ 1840 ماع الإ قفدتلاب أدبت ملو .ةلحرملا كلت رّوصي يذلا قهاشلا

 ممقعن ا سمع ([[.مملمطت :[طع ؟ءمم] نأ 8ظعمرمومتمتعك ةصل 8011 عوأل 5616136

 1932]), رج. 29

 ملووتم لع 7هعودعتت لاعب لميس هردك 10 طاعأ هنت 114 1مءامسم, 1 ةهمكأهلنعل طال (2)
 نومععم ةمج «عمعع هل 1ك. ط. 8لمرنعب طلياعل طال ل 0 ةكوووم (را عب ع[منبعما ام ةلع

 1لطل ا عرتوزاتب طوعمور 1958), مص. 107 - 8
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 ةيعامتجالا راثألا نع ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تايبدألا تارايت هوحن
 ةيئاصحإلا تاءاصقتسالاو " قرزلا بتكلا" لامعألا هذه نيبو . .ةروثلا

 (1.. 16. /111هع226) هيم ريليف هينير - يول داصتقالا ملاع هساردو «ارتلجنإ ىف

 كيرديرف ةساردو ءلامعلل ةيونعملاو ةيداملا لاوحألا نع ةروص

 لامعأو ءارتلحنإ يف ةلماعلا ةقرطلا عاضوأ نع (1:ءلعمعاع ظمععاو) زلغنإ

 نيمومهملا نيبقارملا نم ريثكلا ةطشنأو ءاكيجلب يف (1100611910)1) ويتبكود

 ىتح دهشن ملو .ةدحتملا تايالولاو اينابسإ ىلإ ايناملأ نم نيعزفلا وأ

 ةروثلا ةديلو يهو «ايراتيلوربلا روهظ رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا

 حبشو «ةيعامتجالا اهتاكرحب كاذنا تطبترا ىتلا ةيعويشلاو «ةيعانصلا

 ةروثلا مسا نإ .ابوروأ ربع اهلك رهاوظلا هذه كرحتو «يعويشلا نايبلا

 يف ةروثلا تدجو دقل .ابوروأ يف ةئيطبلا اهراثآ سكعي هتاذ دحب ةيعانصلا

 زيلجنإلا نويكارتش ”الا عرتخي ملو اهمسادلوي نأ لبق ايناطيرب

 نم تانيرشعلا ىف الإ مسالا اذه ءاهل قباس ال ةعام مهو «نويسنرملاو

 ناك ام نيب لئامتلاب كلذ يف نيرثأتم اوناك امبرو ء«رشع عساتلا نرقلا

 . ©0سنرف يف ةيسايسلا ةروثلا نيبو ءايناطيرب يف ثدحي

 اهنأ وه لوألا :نيببسل الوأ ةيعانصلا ةروثلا يف رظننس اننأ ىلع

 اهنع لزعمب عيطمتسن ال اننأ وه يناثلاو . ليتسابلا ماحتتا لب < تعلدنا *

 نزاوتملا ريغ بكرملا ءاقتإل بع وكس وأ :ةرتفلا كلت يف ثادحألاو

 .خيراتلل

 انآ ينعت اه اهنإ ؟ " ةيعانصلا ةروثلا ؛ تعلدنا ' ةرامع ينعت |: اذام ؛ ىرت

 محو 8ععدمكمم, “لطم ظدتسر) انومع هآ طع 1 عحص ا[صلسعاأقمما ا عمما]ن هب“ (3)

 يلو ءمارب .2ةهنبصمأ هز طعمادمماتعوب 701. 7530/1 د. 2 (ط كاماتتمقنإل 1922), م. 343, وصل

 عمروع طلودصقت ناقتاعب 736 10ءو هز طع امطعمتملا عدوان 11م1, (تاقكع0الا آل ولك قوت

 [”نط1122 1 هطقز 95 (0ادم عمت: 1ةعاكمم وم حصل ©0ب 1953)
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 تاعمتجملل ةيجاتنإلا ةوقلا لبكت تناك يتلا لالغألا يناسنإلا خيراتلا
 عئاضبلاو . سانلا ةفعاضم ىلع ذئذنم ةرداف تحبصأ يتلا ةيرشبلا
 دودح ال ءرضاحلا تقولا ىتحو .عيرس رمتسم وحن ىلع .تامدخلاو

 يف قالطنالا' ب داصتقالا ءاملع طاسوأ يف اينف فرعي ام كلذو .هل
 فقسلا قرتخي نأ قباس عمتجم يأ عطتسي مل ذإ ؛ 'ايتاذ مادتسم ومن
 ةنأقتو مولعو . ةيعانص - لبق ةيعامتجا ةينب جاتنإلا ىلع هتضرف ىذلا
 نكي ملو .توملاو ةعاجملاو ىرودلا فقوتلا نم كلذ عبتي امو .ةرصاق
 ىنفلا ريغ ملاعلا مهادت يتلا رهاوظلا نم ًادحاو عبطلاب قالطنالا اذه

 ركبملا اهخيراتب دوعن نأ نكمي ذإ ؛بهشلاو لزالزلا لثم ةّرغ نيح ىلع
 ىلإ ء.ةصاخلا هتحلصمو خرؤملا جازم ىلع ادامتعا ءابوروأ يف قيحسلا
 ةروثلا ' بقل غبسأ دقو .كلذ لبق نكي مل نإ ةيدالمملا ىلوالا فلألا
 ةلواحمب هبشأ اهتكاكر يف تناك قيلحتلل ىرخأ براجت ىلع " ةيعانصلا
 دقعلاو ءرشع سداسلاو رشع ثلاثلا نينرقلا ىف .ناريطلا طبلا راغص
 تناك ءرشع نماثلا نرقلا طساوأ ذنمو دفع عباسلا نرقلا نم ريخألا
 ىمادق ضعب عفد دح ىإ نابعلل ةحضاو قالطنالا يف عراستلا ةيلمع
 ثحسلا نأ الإ 0 ماعلا ىلإ ةيعانصلا ةروثلاب ةدوعلا ىلإ نيخرؤملا
 نرقلا نم تانيعبسلا ال تانينامثلا رايتخاب ءاربخلا عانقإ ىلإ ليمي ينأتملا
 دودح يف .ةرتفلا هذه تدهش دقف .مساحلا دقعلا اهرابتعاب رشع نماثلا
 ءيجافملا داحلا عافترالاب ةقالعلا تاذ ةيئاصحالا تارشؤملا ةيادب ءانملع

 ةرابعبو ." قيلحتلا' ةيلمع ءدب ىلإ ةراشإ ؛ًابيرقت ةيدومع ة
 .اوج الومحم حبصأ دق داصتقالا نإف .ى مخ

 ًامجسنم ًايقطنم ارمأ ودبت ةيعانصلا ةروثلاب ةيلمعلا هذه ةيمست لإ

 موي تاذ اوجرد نيظفاحملا نيخرؤملا ضعب نأ عم .ةخساأرلا ديلاقتلا عم

 . ةيهتلملا ميهامملا ةهجاوم نم مهتيشخ ببسب امبر ءاهدوجو راكنإ ىلع

 روطتلا' عون نم ةهفات تاحلطصم كلذ نم الدب نومدختسي مهو

 ثدح ىذلا ئجافملا ىرهوجلا يعونلا لوحتلا نكي مل اذإو ٠ ' عراستملا
 ةملكلا نإف «لعفلاب ةروث اهوحن وأ رشع نماثلا نرقلا تانينامث يف
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 ةياكح ءرمألا عقاو يف «نكت مل ةيعانصلا ةروثلاف ؛ىنعملا ةميدع ودغت

 دق تناك اذإ امع لؤاستلل ىنعم ةمث سيلو .ةيامنو ةيادب تاذ

 يروثلا رييغتلا لعجت نأ ىلإ ءاهرهوج يف .«فدبهت اهنأل ؛"تلمتكا'
 وه هلأسن نأ عيطتسن ام لكو .ًامدق يضمت لازت ام يهو ءدئاسلا رايعملا
 يعانص داصتقا ةماقإ ىف تحلفأ دق ةيداصتقالا تالوحتلا تناك اذإ ام

 يف هديرت ام لك جاتنإ ىلع «ةملكلل ضيرعلا ىنعملاب ءرداق .هساسأ يف
 . جضان يعانص داصتفا ' . ينملا ىنعملاب يأ ؛ ةحاتملا لئاسولا دودح

 ىلوألا عينصتلا نم ةرتفلا هذه نأ قفتا .ملاعلا يف يلاتلابو ءايناطيرب يفو

 ءامأل .ساتكلا اذه اهلوانتي ىتلا ةرتملا عم أبيرقت همات ةروصب تقباطت

 نماثلا نرقلا نم نماتلا دقعلا يف "عالقإلا تقو تأدب دق تناك اذإ

 ةعانص ءانبو ةيديدحلا ةكسلا ةماقإب تهتنا اهنإ لوقلا نكمي هنإف هرشع

 نكمي نكلو .رشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ يف ايناطيرب يف ةمخض ةليقث

 نم ردقب « "عالقإلا ةلحرم" يأ ءاهسفن ةروثلل ينمزلا راطإلا ديدحت
 يأ ؟1800 ماعلا ىلإ 1780 ماعلا نم ةدتمملا ةرتفلا يف هانعضو اذإ ةقدلا

 .تاونسب اهتقبس دق نكت نإو «ةيسنرفلا ةروثلل ةرصاعم تناك امأ

 خيراتلا يف مهألا وه لاوحألا عيمج يف ثدحلا اذه ناك امير

 ةردابملا رود ايناطيرب تلون لفو ء.ندملا عءوسنو ةعارزلا عارتخا دنم ىملاعلا

 ةفدص وأ ًايضرع نكي مل ثدحلا نأ نايبلا نع ىنغو .لاجملا اذه ىف

 -] هيف نكي مل هنإف  ةيعانصلا ةروثلا دايتر ال قابس كانه داك اذإو . ةضحم

 ةلودلا يفظومو اروولا دوهج لعفب ايوروأ راطفأ ميج ىف ةيعاصلاو

 لكل ةروشملا لوملذقي اوناك نيذلا «داصتفقالا ىف نفيصحخلا ءايكذألا

 ناكو .ايسور ىلإ لاغتربلا نم ءابوروأ يف ةرينتسملا شورعلا نم شرع

 قيقحت ىلع هذه انمايأ ىف نيذفنتملا نيريدملا رابك لبق نيصيرح ءالؤه

 ,كاذنأ ىرغصلا ميلاقألاو لودلا ضعب تققحو ."ىداصتقالا ومنلا"

 .عطتست مل ثيحب لحملا زكرمتلاو رغصلا نم تناك ةيعانصلا ابهتاعمجم
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 نأ حضاولا نم نأ ريغ .ملاعلا يف يروثلا ريثأتلا سرامت نأ ءايناطيرب لثم
 تقبسو ةديعب ًاأطاوشأ تعطق دق «ةروثلا لبق ىتح «تناك ايناطيرب
 نم دحاولا درفلا ةصح لدعم ثيح نم نييسيئرلا نيلمتحملا اهيسفانم

 ةميقلل ةيناطيربلا تالدعملا عم ةنراقملاب ىتح «ةراجتلاو تاجرخملا
 .نيرصنعلا نيذهل ةيلامجإلا

 مل اهنإف «يناطيربلا مدقتلا اهيلإ ىزعي يتلا بابسألا تناك امهمو
 نيمدقتم نويسنرفلا ناك دقف ؛يناقتلاو يملعلا قوفتلا ىلإ دوعت نكت
 ةروثلا تددش دقو .ةيعيبطلا مولعلا لاحت ىف ايناطيرب ىلع ديكأتلاب

 لاجي ىف اميس الو .يباجيإلا رصنعلا اذه ىلع ديكأتلا ةيسنرفلا

 ملع ىقبأو لعج ىذلا قوفتلا نم ىوتسملا اذه نود «ةيعامتجالا

 يف ةيعانصلا ةروثلا نأ ريغ .ًازراب ًاينوسكسولغنا ًاعوضوم داصتقالا
 يداصتقالا ملاعلا نإ .عزانم نود تاعوضوملا ةمدقم يف اهتعضو ايناطيرب

 (8208132 تيمس مدأ هبتك امأرقي ناك رشع نماثلا نرقلا تانينامث يش

 نم ربكا 0 امبرو أرقي هسفن تقول يف ذ ناك هنأ الإ ىرسصتتط)

 : (ط لول 17 61101115][1) روميس ز ود نوبيودو ءوعروتو ١ .(نممصقإا)

 جتنا دقو .ايلاطيإ نم نينثا وأ دحاو امبرو «(1207015167 هييزاوفالو
 ةادأ وهو) (1804) راكاج لزغم لثم «ةلاصأ رثكأ تاعرتخم نويسنرفلا
 امك «(ايناطيرب يف تممص يتلا ةلئامملا ةزهجألا عيمج نم ًاديقعت رثكأ

 هن

 بيردتلل تاسسؤم ناملألا ىدل تناك امك .ًامدقت رثكأ ًانفس اوعنص
 ام ةمث نكي مل «ةيسوربلا (861821206216) يميداكاغريب لثم .ينقتلا

 لاعفلا ديرفلا دهعملا كلذ ةيسنرفلا ةروثلا تسسأو .ايناطيرب يف اهيهاضي
 ىزيلجنوإلا ميلعتلا ناكو .(8ءماك م01[ ععطتصتو انعم كينكتيلوب لوكيإ

 ةمراصلا ىرقلا سرادم نأ عم «قوذلا ءوسل ًاكحضم اجذومن

 دق ةينيفلاكلا ادنلتوكسا يف ةيطارقميدلا ةبرطضملا ةددشتملا تاعماجلاو
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 ةبكوك دالبلا بونج ىلإ تلسرأ دقف .هيف روصقلا بناوج نع تضوع

 ينهملا مدقتلا قيقحت ىلإ نيعاسلا نيينالقعلا نيدجملا نيعماللا بابشلا نم
 (1 هطج35 611050©1) دروملت ساموتو تاو سميج : لاثمأ نم مهسفنأل

 . (1ة:م©5 1/111) لم سميجو ([.هن0كمسم 11 ءخ لمت مداكام ندولو

 .جديربماكو دروفسكوأ «ناتديحولا ناتيزيلجنإلا ناتعماجلا تناكو

 ةماعلاو ةيوناثلا سرادملا ىف لاحلا ناك كلذك .يركفلا فلختلا نايناعت

 اومرح نيذلا "نوقشنملا" اهسسأ ىتلا "تايميداكألا " ءانثتساب «ةلماخلا
 تالئاعلا نإ ىتح .(يناكيلغنألا) يميلعتلا ماظنلا يف ةساردلا نم
 ىلع دمتعت تناك اهئانبأ ميلعت يف بعرت تناك يتلا ةيطارقتسرألا

 يأ كانه نكي ملو .ةيدنالتوكسالا تاعماجلا وأ نييصوصنخلا نيسردملا

 ةهلعبو) ىركيوكلا رتسكنال سسؤي نأ لبق ىئادتبالا ميلعتلل ماظن

 ةيمألا وحمل ةيعامجلا عوطتلا تلمح ٠ نم اعون (نويناكيلغنالا هوسفانم

 يزيلجنإلا ميلعتلا ماظن ىلتبا امم ءرشع عساتلا نرقلا علطم يف ةيئادتبالا
 عجشي نكي مل يعامتجالا فوخلا نأ امك .ةيفئاطلا تاعازنلاب دعب ام ىف

 .ءارقفلا ميلعت ىلع

 ةريثك ةيفاقثو ةيركف تاليدعت لاخدإ ًايرورض نكي مل ٠ ءظحلا نسحل

 ىهتنم ىف ةينقتلا اهتاعرتخم تناك دقل ."*”ةيعانصلا ةروثلا ثادحإل

 مهتايح نيعم نم ةورث نوقتسي زيلجنإلا ىرن نأ «ةيحان نم ءردصلا حلثي ام" (4)

 قيقحتل ءامدقلا لاوقأب نودهشتسي ام ًاريثك ناملربلا يف مهءابطخ نإ لب .ةفرعملا هذه هب نونجي

 .مهيلع اهراثآ تكرتو «تايدتنملا يف نيكراشملا باجعإ راثم تاسرامملا هذه تناكو .مهتاياغ

 مث نمو «عينصتلا ةعزن حوضوب هيف ترشتنا ادلب دهاشن نأ شهدملا نم نإف «ىرخأ ةيحان نمو

 شهدملا نمو .نايعلل رهظي نكي مل بابشلل ةيوبرتلا حجصهانملا يف تاعوضوملا هذه لثم سبايغ

 ال مزاللا يمسرلا ميلعتلا ىلإ نورقتفي لاجر ىدل زاجنإلا ىوتسم ظحالن نأ ًاضيأ هسفن ردقلاب

 كا طعام امل ةدعطخستنااطب بم ممةاكعطو 5111 ءردوعودءطتءطام رظنا « " ةنيهم ةطشنأ نم هنوسراأمي

 نورا الدموع ؟ها[عااستت لا عع 0ععامااصععم طلع هنيإ دسععأع 20أأ (آهنمتا عع طا © ١77

 ال هوعاب [مم ك.]), ىمأ1. 7, 2-1: طوع 2ع وانعم لوو 1غ ءطعمعت مااكر 1839 0036

53 



 نورجي اوناك نيذلا ءايكذألا نييفرحلا قاطن زواجتت ملو ءعضاوتلا
 يعناصو «نيراجنلا ىدل ةءانبلا تاردقلا وأ .مهلغاشم يف براجتلا
 .يلالا لزغملاو ءلزغلا بالودو ءرئاطلا كوكملا : نيلافقلاو «نيحاوطلا
 ىراخبلا كرحملا وهو «ةيملعلا ةهجولا نم امدقت اهتالآ رثكأ ىتحو
 ًايناج الإ لطتي نكي م 1784(2) تاو سميج هعرتخا ىذلا ينارودلا

 ؛نرقلا كلذ نم ربكألا رطشلا لاوط ةفورعم تناك يتلا ءايزيفلا نم
 دعب الإ ددحتت مل ةيراخبلا تالالا لوح ةحيحصلا ةيرظنلا نأ كلذ

 يسنرفلا دي ىلع رشع عساتلا نرقلا تانيرشع يف كلذو .؛يلمعلا اهقيبطن
 ةيلمعلا تامادختتسالا نم ديدعلا نم اهصلختسا يذلا (081201) ونراك

 تاراكتبالا نإ لوقلا نكميو .مجانملا يف اميس الو .ةيراخملا تالآلل
 اهسفن عنصت ءةبسانملا فورظلا رفوت دنع .تناك ةيعانصلا ةروثلل ةينقتلا
 لتاوأ نأ كلذ ىنعي الو ؛ةيواميكلا ةعانصلا ءانثتساب امبر ءاهسمنب

 .©0ةلمعلا اهدئاوفب وأ هولعلاب نيمتهم اونوكي مل نييعانصلا

 ىتلا ايناطيرب ىف ةّيلج ةحضاو كاذنا تناك ةبسانملا فورظلا نأ ديب
 متو .همادعإو كلملا ةمكاحمب «نامزلا نم نرق لبق .بعشلا اهيف مأق

 وه ةيداصتقالا ةيمنتلاو صاخلا عفنلاو حبرلا قيقحت نأب رارقإلا اهيف
 ديرفلا يروثلا يناطيربلا لحلا نأ امك .ةموكحلا ةسايسل ىمسألا فدهلا
 كلام نم ةنفح نإ ذإ ؛ةيعارزلا ةلكشملا «ةيلمع بابسأل .«ىبنأ دق
 ىتلا ضرألا ىلع اوذوحتسا دق اوناك ةيراجتلا ةيلقعلا يوذ يضارألا
 راغص وأ مهل ضرأ ال نم مادختساب نورجأتسملا - نوعرازملا اهثرحي ناك

 مل 2 ة4نودمم ةمل 8. 8مطت7وخومب ''ؤنعمعع هسا [صكسمأتإل اص اطع اضاع (5)

 [1 عار معماط (0عصطلا إل,“ 7776 طعم م11 ططكام)ت لها ةاللو 210 كعرتعد, ال01. الثا

 (ءءوم طع 1960): هماطعمأ 8. كعطم# الن طع [نكنلبكاأتما تعم مألاهن 0] 5لعطع6 0

 طع ]دبمسقت 5مهعنعأب هآ ظتسمتسعطقتتم.“' لمىعزكت 001. 47 (ةك درعا 1956), ةطل 701 8

 ([جنءعومطعع 1957), عمل "خل عصط عن وطتم» هأ طع الطقت 5وعز عاتب 01 ظلضماات 58111, 0ك

 مإ ىءةعسععب ال1. 12, 20. 2 (ةانصع 1956)
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 دقف .«ىرقلا يف ميدقلا يعامجلا داصتقالا نم ةيقابلا ةيقبلا امأ .كالملا

 اننأ ريغ .ةصاخلا تالماعملاو (1760-1830) "قالغإلا نيناوق ' اهتحستكا

 حوأ يف " نييناطيربلا نيحالفلا ةحيرش' حمالم ةرتملا كلت يف حملن ال

 ايتاملأو اسنرف يف نيحالفلا نع هيف ثدحتن يذلا هسفن ىنعملاب اهراهدزا

 زكارم ترشتنا دقف ؛قوسلل ًاساسأ ةصصخم هذه تناك دقل .ايسورو

 ةعارزلا تناكو . .ةيعاطق الا ريغ ةيفيرلا قطانملا يف ديعب نمز ذنم عينصتلا

 ةبقح يف ةيساسألا ةطشنألا نم عاونأ ةثالثب مايقلل اهسفن تأيه دق

 ددعلل ةيئاذغلا تاجايتحالا دسل ةيجاتنإلاو جاتنإولا ةدايز :هذه عينصتلا

 نم دعاصتم ريبك ضئاف ريفوتو «نييعارزلا ريغ ناكسلا نم ديازتملا

 ريفوتو «تاعانصلا يفو تادلبلا يف مادختسالل نيحشرملا لامعلا

 تاعاطق يف رمثتسُيس يذلا يمكارتلا لالا سأر نيمأتب ةليفكلا تايلآلا

 هسفن ردقلا ىلع انوكي مل امبر نارخآ ناطاشن ةمثو) .ةدجتسم ةيداصتقا

 ناكسل ةيافكلا هيف امب ةريبك قوس قلخ :امه ءايناطيرب يف ةيمهألا نم
  ريدصتلل ضئاف ريفوتو «ةداع ربكألا عاطقلا مهو «ةيعارزلا قطانملا
 ال مجح كاذنا رفوت دق ناكو .(ةيلامسأرلا تادراولا نيمأت ىلع دعاسي

 ةيرورضلا ةماعلا ةدعلا وهو - يعامتجالا ىرادإلا لاملا ساأر نم هن سأب

 نحشلا تالاجم ىف اميس الو .مامألا ىلإ ةسالسس داصتقالا مدقتل ةفلكملا

 ناكو .ةيئاملا تارمملاو قرطلا يف نسحتلاو «عئناوملا قفارمو «يرحبلا

 تابلطتم تهجاو امبرو .حيرلا قيقحم وحن لوح دق يسايسلا طاشنلا

 امكو ؛ةصاخلا حلاصملا بناج نم ةمواقم لامعألا لاجر نم ةنيعم

 ليقارعلا رخا عضو اوأدب دق نويعارزلا ناك ءقحال تفو يف ىرنس

 ارارقإ ةمث نأ ريغ . 6 ماعلاو 1795 ماعلا نيب نييعانصلا مدقت ةقاعإل

 لب ءبسحف عفترم توصب ملكتي ال لاملا نأب ة ةرتفلا كلت يف أماع

 اونمضيل يفاكلا لاملا ىلع لوصحلا الإ نييعانصلا ىلع نكي ملو .مكحي

 . عمتجملا نومكحي نم طاسوأ يف مهلوبق

 عسوتلاو راهدزالا نم ةرتف ناك رشع نماثلا نرقلا نم ربكألا رطشلا نأل
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 :دلبلا عفديس ةفيفطلا خضتلا ا دعب ناك عسوتلا اله

 نع يعانصلا لبق ام داصتقالا لصقفت ىتلا ةيقعلا ىلا لجأ مأ لحاع

 ًابناج نإ .دحلا اذه ىلإ ةطيسب نكت مل ةلكشملا نأ الإ .يعانصلا داصتقالا
 ىلع عقاولا يف دؤي مل رشع نماثلا نرقلا يف يعانصلا عسوتلا نم أ ريبك

 ماظن ' قلح ىلإ ىأ ؟ ةيعانص ة ةرون ىلإ .روظنملا لبقتسملا يف وأ روفلا

 ا صقانتلا ةعيرس ةفلكب ةمخض تايمك جاتنإ هرودب ىلوتي نئكمم ' عينصد

 قوسلا قلخ ىلع ًارداق ودغي لب ٠ ؛بلطلا ىلع ادمتعم دوعي ال ثيحب

 زدن ال ديم يف ء«ريبك لح ىلإ « تعسنا ءلاثملا ليبس لعف هبة ةصاخملا

 يتلا ةريغصلا ةدبدعلا تاعانصلا وأ ءانملا هةهعانص ءنيتيناطي ربلا ريشاك و يو

 نناوألاو ريماسملا لثم لزانملا يف ةمدختسملا ةيندعملا علسلا جتنت تناك
 ةلمحسأو تناك اهنكلو . ةرتفلا كلت يف ءاهيلا امو تاصقملاو نئكاكسلاو

 تناك امم ريثكب رثكأ حتنن : 0 ماع تناك اميفو .قوسلا ةطشنأ نم

 نكي ملو .ًاساسأ ةميدقلا ١ بيلاسألا هدختست تلظ دقف 01750 ماع هجتنت
 حاتنإلا نم ًاصاخ اعون 0 «هعوب ا ل ذل

 ىف تثدح ةدئارلا ةيعانصلا تاروثلا نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ىتلا تارارقلا عطاقت نم يداصتقالا ومنلا هيف زرب صاخ ييرات عضو

 يف نيرمثتسملاو ةيراجتلا تاعورشملا يف نيردابملا نم ديدعلا اهذخا

 كلذ يف ىلوألا ةيص ولا ءالؤه نم الك رّيسي ام ناكو .صاخلا عاطقلا

 ءالؤهل فيكو .اهالغأ يف عيبلاو قاوسألا صخرأ نم ءارشلا : : رصعلا
 ميظنت لالخ نم الإ ققحتي نأ نكمي ال ىصقألا حبرلا نأ اوفشتكي نا

 اهمجيحي ةعانصلا هذه قلخ ام نإ .كلذ ىلع الاثم ةثيدحلا تارايسلا ةعانص حرطت (6)
 لع ةردقلا لب ء«رشع نماثلا نرقلا تانينامث يف ناك يذلا تابرعلا ىلع بلطلا سيل ثيدحلا

 .اهيلع ىعامجلا بلطلا تدلو ىتلا ةردقلا يهو ءةصيخرلا تارايسلا ءارش
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 تناك يتلا) ةفولأملا ةيراجتلا ةطشنألاب مايقلا قيرط نع ال «ةيعانص ةروث

 هملعي نكي ملام اوملعتي نأ مهل فيكو ؟(يضاملا يف ًاحبر رثكأ

 قوبسم ريغ عراست ىلإ يضفتس ةيعانصلا ةروثلا نأ نم كاذنآ نورخآلا

 ةيعامتجالا ةدعاقلا نأ رابتعالاب انذخأ ام اذإو ؟مهقاوسأ عسوت يف

 دوقعلا لالخ ارتلجنإ ىف تماق دق تناك ةيعانص ةروثل ةمزاللا ةيساسألا

 : نيرمأ ىلإ ةجاحب اوناك نيرمثتسملا نإف ءرشع نماثلا نرقلا نم ةريخألا
 يذلا عنصملا بحاصل ةيئانثتسا ةأفاكم رفوت ةعانص يف امهلوأ لثمتي

 ةطيسب تاركتبم مدختتسا ولو ىتح ةعرسب هجاتنإ ىدم عسوي نأ عيطتسي
 ةيلاع قوس دوجو وهف ىناثلا لماعلا امأ ؛ام دح ىلإ ةفلكلا ةليلق

 ظ .'"ًاساسأ ةدحاو ةلود اهركتحت

 يف نادلبلا عيمج ىلع يحاونلا ضعب ىف تارابتعالا هذه قدصت

 اهيف ةيعامجلا ةيكالهتسالا عئاضبلا وعنصم ذختا دقف .اهجلاعن يتلا ةرتفلا

 ريغ ةروصب حيسنلا لاحم يفو  ىعانصلا ومنلا يف ةرادصلا ناكم اعيمج

 .لعفلاب ةطشن تناك علسلا هذه لثمل ةيعامجلا قوسلا نأل - ةيرصح
 هذه قدصتو .عسوتلا تايناكمإ حوضوب نوكردي لامعألا لاجر ناكو

 داورلا هجاو دقل .اهدحو ايناطيرب ىلع ,.ىرخأ ةيحان نم «تارابتعالا

 أدب نإ امف .ةبوعص رثكألا تالكشملا نم ًاددع نويناطيربلا نويعانصلا

 عسوتلا دئاوفب عتمتلاب ىرخألا لودلا تذخأ ىتح ايناطيرب يف عينصتلا

 لخدلاو «ناكسلا ديازت عم ةيئارشلا ةردقلا «ةئيطب ةروصب الإ ءعستت مل" (7)

 يف عاستالاب تذخأ قوسلا نأ ريغ .ةراجتلا ىلع ةضورفملا دويقلاو لقنتلا ةفلكو ,ىدرفلا

 ةيكالهتسالا عئاضبلل جتنم رهظيس ىتم :وه حورطملا يويحلا لاؤسلا ناكو «لاوحألا لك

 عسوتلاب حمسي وحن ىلع قوسلا هذه نم فاك ءزج ىلع ذاوحتسالا ىلع رداق ةيعامجلا

 اك عصصعألطل ظعضتلأ, *“"طصاعتاتقأ هامل 1306 ةحل خطع : رظنا ء' ؟حاتنولا يف رمتسملا عيرسلا

 اكفلع ه1 طعممماللع (0108/16“* 76 لظعمومتستع 1711متر 1 عدزعسب 001. 12 طم. 3

 (1960), م. 8.

 ا ةلخطع» 0. طماسقملب 1716 0 مضاط هز 1سوسعاتأمأ عمم مرستعوب 1 همعامهتام4 (8)

 (ممرح طع عرتسمسل طوب ا1لا/. 0. طعم عرومم ةصل الا. 1. طفله معا ([7/1ةصعط عمان 1[

 ا/آ هةصعاعماأعم الطلح عولزاج 2ءعوور [1958]), م. 68
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 كلذ ىلإ فاضي .ةدئارلا ةيعانصلا ةروثلا هتزفح يذلا عيرسلا ىداصتقالا

 .ةروثلا هذه اهتمدختسا ىتلا لئاسولا ىودج تبثأ يناطيربلا حاجنلا نأ
 لاملا سأرو ةراهملا داريتساو «ةيناطيربلا بيلاسألا ةاكاحم ةنكم تحبصأو
 نع تزجع ىتلا «ةينوسكسلا جيسنلا ةعانص تمدقأو .نييناطيربلا
 فارشإب ًانايحأو «نويناطيربلا هركتبا ام خسن ىلع ءاهب ةصاخ تاراكتبا
 ةراقلاب نيعلوم اوناك نمم ءزيلجنإلا ضعب نأ امك ء«زيلجنإ نييكيناكيم
 ةدعو اكيجلب يف مهل عقاوم اوسسأ «ليركوك ةلئاع لثم «ةيبوروألا
 تاربخلا تناك .1848 ماعلاو 1789 ماعلا نيبو .ايناملا نم قطانم
 دق ةيناطيربلا تارامثتسالاو نطقلا جاتنإ تادعمو «ةيراخبلا تاكرحملاو

 .اكيرمأو ايوروأ تقرغأ

 ةيحان نم ءابنأ الإ .دئاوفلا هذه عتمتست ملف ءاهسفن ايناطيرب امأ
 اعاطتسا ثيحب ةوقلا نم امه ةطشن ةلودو ًاداصتقا كلتمت تناك ءىرخأ
 تبشن ىتلا بورحلا جئاتن نم ناك امك .نيسفانملا قاوسأ ىلع ةرطيسلا
 لازنلا نم ةريخألا ةلحرملا لثمت ىتلا .1815 ماعلاو 1793 ماعلا نيب
 ىف نيسفانملا عيمج ىلع ء ءاضقلا ءنرقلا كلذ يف يسنرفلا - يزيلجنإلا

 ةوالعو .ام دح ىلإ ةينغلا ةدحتملا تايالولا ءانثتساب «ءيبوروألا ريغ ملاعلا
 قش ىلع باجعإلا ريثث ةروصب رداف داصتفا ايناطيربل ناك «كلذ ىلع

 يداصتقا عضوو :ةلامسأر فورظ يف ةيعانص ةروثل ةدايرلا قيرط

 .يلاينولوكلا عسوتلاو نطقلا ةعانص ىلع ةرطيسلا :نيرمأ نم اهنكمي

11 

 نطقلا تاعانص نأش اهنأش «ةيناطيربلا نطقلا ةعانص تناك
 ءارو ام يف ةراجتلل ًايبناج ًاجتنم اهرابتعاب الصأ تأشن دق «ىرخألا
 نم ةدحاو لقآلا ىلع وأ) ماخلا داوملا نم هجاتحت ام تجتنأ ىتلا ءراحبلا
 نمو «(ناتكلاو نطقلا نم اجيزم ناك يلصألا حتنملا نآل ؛ ماخلا داوملا
 نوعنصملا لواح يتلا قوسلا تحستكا يتلا ةيدنهلا ةينطقلا علسلا
 لوأ اوقمحم و .ةيناطيربلا بيلاسألل مهديلقتب اهيلع ة ةرطيسلا نويبوروألا
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 «ةيسفانت ةقيرطب ءاوعاطتسا مهخأ نم مغرلا ىلع .حاجنلا لك رمألا

 ةبسنلاب هيلع لاحلا تناك امت رثكأ ةنشخلا ةصيخرلا عئاضبلا جاتنإ ةداعإ

 هحسارلا ةميدقلا ةيتاذلا حلاصملا نأ الإ .عنصلا ةقيقدلا ةئسحملا علسلل

 ىلع رظحلا رارمتسا نمضت نأ «ظحلا نسحل «تعاطتسا فوصلا ةراجتل

 دنهلا ةكرشل ةضحملا ةيراجتلا حلاصملا تعس يتلا) ةيدنهلا ةينطقلا علسلا

 يلاتلاب تحنمف «ةنكمم ةيمك مخضأب دنهلا نم اهريدصت ىلإ ةيقرشلا

 نطقلا ةعانص تنمضو .(ةيلحملا نطملا ةعانص لئادبل ىرخأ ةصرف

 ةعضاوتم ًاقوس اهسفنل ءفوصلا نم صخرأ امهو ءنطقلا طيلخو

 ةحاتملا ةيسيئرلا عيرسلا عسوتلا صرف نأ ريغ .دالبلا يف ةديفم اهنكلو

 .راحبلا ءارو ام يف نمكت تناك نييناطيربلل

 نطقلا ةعانص تدلو يتلا يه ةيرامعتسالا ةيلاينولوكلا ةراجتلا نإ

 قطانملا يف رشع نماثلا نرقلا يف تمن دقو .اهتياعر يف ترمتساو
 لوتسيرب يف ةيلاينولوكلا ةلحرملل ةيسيئرلا :يناوملا نم ةيلخادلا

 ةرجاتملل ريبكلا زكرملا يهو «لوبرفيل يف ةصاخ ةروصبو ءوغسالغو
 ةيناسنإاللا ةراجتلا هذه نم ةلحرم لك اهيلع تعجش امك .كيبعلاب

 ىلإ ابنج ناريست اتناك قيقرلاو نطقلا ينراجت نأ عقاولاو .ومنلا ةعراستملا

 ةقرافألا ديبعلا نأ كلذ ؛ةساردلا هذه اهيطغخت 7 ةرتفلا لالخ بنج

 امدنع نكلو . .ةيدنهلا ةينطقلا علسلا عم نوبل ٠ .لقألا ىلع ًايثزج ءاوناك

 وأ دنهلا يف درمتلا تاكرح وأ برحلا ببسب عئاضبلا كلت ديوزت رثعت

 دنهلا عرازم تناك .ةبلحلا لخدت نأ ريشكنال عسوب ناك ءاهلوح ام

 نطقلا نم ربكألا ءزجلا رذصت يتلا يه ديبعلا اهنم ذخأ يتلا ةيبرغلا
 ةجسنأ اهنم الدب نورتشي نوعرازملا ناكو «ةيناطيربلا ةعانصلل ماخلا

 تناك ءريصق تفوب " عالقإلا" ليبقو .ةربتعم تايمكب ةينطقلا رتسشنام
 ىلإ تلوح دق ةينطقلا رتسشنام تارداص نم ةلئاهلا تايمكلا ةهجو

 دعب اميف ريشكنال تددس دقو .'”ةعمتجم ةيكيرمألاو ةيقيرفألا قاوسألا

 - قلال1عل 2. 11ةل5ىج هدا ةصل لاتلتق لع آمعب ةكدصمب 716 (©هننم» 1مم سو (9)
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 ةدحتملا تايالولا ىف ديبعلا عرازم نأ كلذ ؛ مه ظافتحالاب ديبعلل اهبنويد

 ةراجتلا حاير لعفب ةيعارشلا ةرئاطلاك نطقلا ةعانص تعلقأ اذكه
 عسوتب رشبت تناك يتلا ةراجتلا يهو ءاهبلإ تذش يتلا ةيلاينولوكلا
 نيردابملا عجشتو «هب نهكتلا نكمي ال ءهلك كلذ قوفو .عيرس ميظع
 ةهجاومل ةبولطملا ةيروشلا بيلاسألا ينبت ىلع ةيراجتلا تاعورشلاب

 هطقلا تارداص تفعاضت .1769 ماعلاو 1750 ماعلا نيبو .عسوتلا
 رجالا ةأافاكم غلبت ءهذهك عاضوأ يفو .تارم رشع نم رثكأ ةيناطيربلا
 ادودح ةمخضلا نطقلا تاقفصب قوسلا لخد نم لوأ نوكي ىذلا
 ام قاوسأ نأ ريغ .ةينقت ةرماغم يف طارخنالاو ة ةرطاخملا قحتست ةيكلف
 00 " ومنلاب ةذخآلا" ةفلختملا ةريقفلا قطانملا اميس الو ءراحبلا ءارو
 ىلإ هتزواجت لب ءبسحف رخآو تفقو نيب ريثملا عسوتلا ىلع رصتقن

 هذه نم ًابناج انذخأ اذإ اننأ يف كش الو .دودحملا ريغ رمتسملا عسوتلا

 سيياقملاب ةريغص ودبتس اهنإف ءاهلوح امع ةلوزعم ةلقتسم ةروصب قوسلا
 نم اهل ةفلتخملا ' ةمدقتملا تايداصتقالا" ةسفانم تداز دفو .ةيعانصلا

 نأ عاطتسا دق ةمدقتملا تاداصتقالا دحأ نأ انضرتفا اذإ اننأ ريغ .اهرغص
 تاالامتحا نإف «نمزلا نم ةيفاك هدم اهلج وأ قوسلا هذه لك ركتحي
 تحجن ام وه طبضلاب كلدو ؛ةدودحم ريغ ءاندهش امك .ودغت لبقتسملا
 ةموكحلا نم ةطشن ةدعاسمب .هقيقحت ىف ةيناطيربلا نطقلا ةعانص

 نرقلا تانينامث نم ىلوألا ةليلقلا تاونسلا انينثتسا ام اذإو .ةيناطيربلا
 تاعيبملا مجح ثيح نم ةيعانصلا ةروثلا فصن نأ اننكمي ءرشع نماثلا

 ردويروا»أمل زمصعوعطت»م, 1780-1600, طسطات7عمتتمدك هأآ اطع انصلتح دلو هك الامصعاطعماعك <

 8عومممتلع [115 م29 5عماعوب مم. ال11 ([ 1ك هصعطعتما عت 313م عاطعواأعت“ الدولك' عاوزأإل 1655م

 1931), (نطمرماع» 1
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 .1814 ماعلا يفف .ةيلحملا قوسلا ىلع ريدصتلا قوسل راصتنا امنأب

 ثالث لك لباقم ةينطقلا ةجسنألا نم تادراي عبرأ وحن ايناطيرب تردص

 لك لباقم ةرشع ثالث 1850 ماعلا يفو ءًايلحم كلهتست تادراب
 ةيلاينولوكلا قاوسألا تناك ءهذه ةعستملا ريدصتلا قاوسأ يفو ."'نامث

 ىلإ ةيناطيربلا تارداصلا ذفانم اليوط أئمز تناك يتلا ةيلاينول وكلا هبشو

 بورخلا لالخ ًايعيبط رمألا اذه ناكو .رصنلا اهرودب ققحل ءجراخلا

 لعفي ريبك دح ىلإ ةيبوروألا قاوسألاب ةلصلا تعطقنا امدنع ء ةين ويلبانلا

 ىتح اهسفن ديكأت يف ترمتسا قاوسألا هذه نكل .راصحلا وأ برحلا

 تحيبصأ يتلا : ايوروأ تدروتسا «20 ماعو .بورخلا ءاهتنا لعب

 نم ةدراي نويلم 128 وحن  ةيناطيربلا تارداصلل ةحوتفم نآلا اهاورأ

 ايسأو ايقيرفأو ءةدحتملا تايالولا جراخ اكيرمأو «ةيناطيربلا تاينطقلا

 200 وحن .1840 ماعلا لولحب تدروتسا ابوروأ نأ ريغ .ًانويلم 80 وحن

 نم انويلم 529 "ةفلختملا" قطانملا ةصح تغلب امنيب «ةدراي نويلم

 .تادرايلا

 هذه يف اهراكتحا تنب ةيناطيربلا ةعانصلا نأ ىلإ كلذ دوعيو

 ىلعو ؛ىرخألا بوعشلا تاروث ىلعو «برحلا ساسأ ىلع قطانملا
 تفتلن نأ قايسلا اذه ىف انب ردجيو .يرامعتسالا ىروطاربمإلا اهمكح

 ايلك ًادامتعا ةينيتاللا اكيرمأ تدمتعا دقف .ةصاخ ةروصب نيتقطنم ىلا

 تأدب نأ دعبو .ةينويلبانلا بورخلا لالخ ةيناطيربلا تادراولا ىلع ًابيرقت

 ةيعبتلل تعضخ «''''لاغتربلاو اينابسإ نيبو اهنيب كلذ رثإ ةعبطقلا

 يسايسلا لخدتلا نع هسفن تقولا ىف تدعتباو «ةيناطيربلا ةيداصتقالا

 1820 ماعلا لولحيو .ابوروأ يف نولمتحملا ايناطيرب وسفانم هسرامي يذلا

 ام عبر ىلع ديزي ام دروتست ةريقفلا ةينيتاللا ةيكيرمألا ةراقلا تناك

 ا ةصعمل5 (ننواتمعأر آل ع071017116© طة! تبرتتوتلع أ أع طامدو مساسعسا وأ, 1806- (10)

 16513, 2 7015. (ةطلق: 21 عووعو انطتك ءاو1 211م5 16م طعوطععب [958). 7ص. 3

 .باتكلا اذه نم 441-442و 220-222 ص رظنا (11)
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 ةبسنلا هذه تعفترا مث «ةيناطيربلا ةينطقلا سبالملا نم ابوروأ هدروتست
 .ةيبرغلا دنهلا رزج تناكو .ةيبوروألا تارداصلا فصن لداعي ام ىلإ
 كلذ ىلع اهدعاست «ةينطقلا عئاضبلل يديلقتلا رذصملا يه ءانيأر امك
 ةصاخلا نييناطيربلا نييعانصلا حلاصم ةبلغ نأ ريغ . .ةيقرشلا دنهلا ةكرش
 (ةيدنهلا حلاصملا نع كيهان) ةيقرشلا دنهلل ةيراجتلا حلاصملا تمغرأ

 مظنم يجهنم وحن ىلع عينصتلا نم دنهلا تدرج دقو .عجارتلا ىلع
 هش ناكو .ةينطقلا ريشكنال تاعانصل اقوس اهرودب تحبصأ ىتح

 اذه عمتراو .0 ماع طقف ةدراي نويلم 11 دروتسي ةيدنهلا ةراقلا

 حيرم دادتما درجم كلذ نكي ملو .ةدراي نويلم 145 ىلإ 1840 ماع مقرلا
 كلذ .يملاعلا خيراتلا ماعم نم ًايسيئر املغم ناك دقف . .ريشكنال قاوسأل
 امم رثكأ قرشلا م دروتسنت يتلا يه ةقيحس دوهع ذنم تناك ابوروأ نأ

 هلسري ام ءاقل برغلا نم ريثكلا ىلإ ةجاحب نكي مل قرشلا نأل ؛هعيبت
 نإ .كلذ ىلإ امو رهاوجلاو نطقلاو ناتكلا طيلخو ريرحلاو لباوتلا نم
 ًاسأر .«بلق دق ةيعانصلا ةروثلا هتجتنأ يذلا ةينطقلا ناصمقلا شامق
 جيزم لعفب ةنزاوتم نيحلا كلذ ىتح تلظ يتلا ةقالعلا هذه « بقع ىلع
 نوظفاحملا نوينيصلاو .ةيصوصللا لامعأو ةردصملا سهذلا كتئابس نم
 برغلا هضرعي ام عايتبا نوضفري اولظ نيذلا مهدحو مه ًايتاذ نوفتكملا
 راجتلا فشتكا نأ ىلإ ءبرغلا اهيلع رطيسي يتلا تاداصتتقالا وأ
 .ةيبرغلا ةيعفدملا نفس ةدعاسمب «1842 ماعلاو 1815 ماعلا نيب نويبرغلا
 يهو الأ ؛قرشلا ىلإ دنهلا نم «ةلمجلاب ءاهريدصت نكمي ةيلاثم ةعلس
 .نويفآلا

 ءارغال اهل دودح ال ًاقافآ نطقلا حتف «ساسألا اذه ىلعو
 ,ةيعانصلا ةروثلا رامغ لوخدب ةصاخلا ةيراجتلا تاعورشملا باحصأ
 فورظلا .ءظحلا نسحل .مهل تأيه دقو .عسوتلل ةئجافم ةيفاك تالاجمو
 يتلا ةديدجلا تاعارتخالاف .ضارغألا هذه قيقحم نم مهنكمت يتلا
 صفقو «لزغلا بالود اهنمو .نطقلا ةعانص ىلع ًايروث ًاعباط تفضأ
 تناك «ةقاطلاب لمعي ىذلا حجيسنلا لون ليلقب اهدعبو . يئاملا لزغلا
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 عفر قيرط نع ًاروف اهسفنب اهنمث تددسو «ةفلكلا ةليلق ةطيسب اهلك
 لاجر .ةعطق ةعطق ءاهبكري نأ ةرورضلا دنع نكميو .ةيجاتنالا ىوتسم

 لاجرلا نأ كلذ ةضرتقم تاهينج عضبب ةيلمعلا مهم :ايح اوأدب ءاطسب

 اونوكي مل رشع نماثلا نرقلا يف ميظعلا ةورثلا مكارت ىلع اونميه نيذلا
 نأ نكمي يعانصلا عسوتلاف .ةعانصلا يف ةلئاط غلابم رامثتسا ىلإ نيلايم

 ةضيرعلا قاوسألا بساكم نيب عمجلا نآل ؛ةلوهسب ةيراجلا حابرألا هلوق

 كلذ ىفو .حابرألا نم ةيلايخ تاالدعم دلوي راعسآلل درطملا مخضتلاو

 نكت مل ريشكنال تاورث نإ' :دعب اميف «قحب «يزيلجنإ يسايس لوقي
 ىف فاالاو ةئملا ىف تائمل لب «ةئملا ىف ةرشع وأ ةئملا ىف ةسمنخل ةجيتن

 ادب (1جهطعرأ 0عصن نيوأ تربور لثم ةسبلأ رجات دعاسم نإ ." ةئملا

 1809 ماعلا لح نإ امو .رتسشنام ىف هينج ةئم ضارتفاب 1789 ماع هلمع

 دقن اهعفد هينج فلأ 84 غلبمب هئاكرش صصح ىرتشا دق ناك ىتح

 2 نأ ركذتن نأ انب ردجيو .عضاوتم ىراجن حاجن ةصق هتياكح تناكو

 الخد لصحت 1800 ماع تناك ايناطيرب يف تالئاعلا نم ةئملا يف 15 نم

 رثكأ ىلع نولصحي اوناك ءالؤه عبر نأو .ةنسلا يف اهينج 50 ىلع ديزي

 .©120ةنسلا يف هينج 200 نم

 تناك دقل ؛ىرخأ دئاوف ىلع ىوطنت تناك نطقلا ةعانص نأ ريغ

 اهتادادمإ زيزعت ًانكمم ناكو .جراخلا نم دفت اهل ةمزاللا ماخلا داوملا عيمج

 لثم «تارمعتسملا يف ضيبألا لجرلل ةحاتملا ةيرذحلا تاءارجإلا 53

 ىلع دامتعالا نم الدب ةحالفلل ةديدج قطانم حتفو قيفرلا ليغشت

 حلاصملا نكت و .ةيبوروألا ةعارزلا يف ةمدختسملا ةئيطبلا بيلاسألا

 تانيعستلا دعبف .''””اهريس لقرعت نييبوروألا عرازملا باحصأل ةصاخلا

 0. 1. 0 طعم, ظصفمعأا [صعمتلع5 هنت ظعومعماإ امس اطع طفماتب ةلاسعاععماط (12)

 ( عمال الى“ 1176 طءمنمع كا مرون [عماعرس, 200 5ءتاعور 701. 511 (شةدتجلكا 1959), م. 7

 ةيمهألا ةيندتم «لاثملا ليبس ىلع «ءفوصلا نم راحبلا ءارو ام تادادمإ تلظ (13)

 نماثلا نرقلا نم تانيعبسلا يف الإ امهم ًالماع حبصت ملو ءاهلك اهجلاعن يتلا ةرتفلا لالخ

 . رس
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 تايالولا ىلإ ةيناطيربلا نطقلا تادادمإ تلوحم .هرشع نماثلا نرقلا نم

 ةورثلا دمتست تلظو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةديدجلا ةيبونحلا
 تض رعت «ىرخأ ةرمو .رشع نماثلا نرقلا نم تانيتسلا ىتح اهنم

 صقن ىف تلثمت ةمزأل .لزغلا لاجم ىفاميسالو .عينصتلا ةيلمع

 ىلإ لوحتلا ىلإ اهدنع ترطضاف .ةصيخرلا ةؤفكلا ةلماعلا يديألا
 يتلا ناتكلا ةعانص لثم ةعانص ديعبلا ىدملا يف تررضتو «ةنئكملا

 . يلابنودوكلا عسوتلا يف نطقلل ناك ام لضفا ظحمب رمألا  لوأ . تعتم

 .ابوروأ يف ةصاخ) .اهيف ترهدزا يتلا ةريقفلا ن نيحالفلا قطانم

 دييشت يف نكي ل ٠ ءرشع نماثلا نرقلا ىف : ا تلجنإو «ىدئامرونو

 ا راشتنالا" ماظن ىمسي ام زيزعت يف ىل . عناصملا

 يف ناك نيذلا راجت ىلإ انوملسي يتلا داوملا يهو ءاهنورجأتسي
 عقاولاو . (14) نيمدخحتة سمو لمع بابرأ ىلإ اولوحتي نأ ىلإ مهليبس

 0 ماعلا قطانمو ايناطيرب نم لك يف جاتنإلا يف عسوتلا رثكأ
 .عينصتلا نم ىلوألا ةلحرملا يف عونلا اذه نم ناك ايداصتقا ةمدقتملا
 مادقتسا دعب تعستا دق حسنلا تايلمع نإف .نطقلا ةعانص ىف ىتححو

 ةيذغتل ةيلحملا ةيوديلا لاونألا نومدختسي نيذلا نيجاسنلا نم تاعومجم
 ةءافك رثكأ ةادأ ناك ىئادبلا ىوديلا لونلا نإ ثيح «ةننكمملا لزاغملا ةاون

 عينصتلا ةيلمع لوح يف ةيلوألا ةيساسألا ةلحرملا وهو « " ىتيبلا ماظنلا" دختي (14)

 رصح ال ةديدع ًالاكشأ ؛ةئثيدحلا ةعانصلا ةلحرم ىلإ يفرحلا وأ يتيبلا جاتنإلا نم اهلاقتناو

 بابرأ نع رشع نماثلا نرقلا يف بتاك ثدحتي امدنعو .عناصملا ماظن نم اهضعب برتقي ءاهل
 .ديدحتلاب هينعي ام وه كلذف «ةيبرغلا نادلبلا نم يأ يف عينصتلا
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 ةتيم نوتومي ناكم لك يف نوجاسنلا ناك «ةبسانملابو) لزغلا بالود نم

 .(مهتامدخ نع ءانغتسالا ةعانصلا تررق نأ دعب «هيلإ
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 ,ةيعانصلا وشل خيرات ةساردل يديلقتلا روظنلا نإف ءانه نم

 ىلإ صاخلا ءاطقتلا ىف ةيراجتتلا تاعورشملاب نيردابملا ةرهم عفد رخآ

 نماثلا نرقلا نص تانيثالثلا وه رخأتم تفكو ىتح ءنطقلا ناك .ةروثلا

 وأ عنصملا مادختسا اهيف داس ىتلا ةديحولا ةيناطيربلا ةعانصلا وه ءرشع

 ةعساولا ةيعانصلا لبق ام تاشنملا نم مسالا قششا .قو) لمعلا ْ

 لزغلا لاجم يف ًاساسأ (1815- 17800 رمألا لوأ كلذ أدبو ؛(ةقاطلاب

 يف رمتسملا ديازتلاب ذخأ مث «ةدناسملا تايلمع نم ليلق ددعو طيشمتلاو

 .رشع نماثلا نرقلا نم تانيتسلا ىتحو .5 ماعلا دعب حيسنلا لاج

 ةروصب ربتعت ديدجلا " عناصملا نوناق" اهلمش ىتلا 'لماعملا" تناك

 ناكو .نايحألا بلغأ يف «نطقلل لماعمو .جيسنلل عناصم ةيرصح

 .نرقلا كلذ تانيعبرأ لبق ءطبلاب زيمتي جيسنلا عورف يف لماعملا جاتنإ

 يذلا يراخبلا كرحملاف .ىرخألا عينصتلا زكارم يف ركذي داكي ال هنإ لب

 مل 21815 ماع لولحب ىرخأ ةديدع تاعانص يف مدختسا دق ناك

 يف ةدايرلا رود اهل ناك ىتلا مجانملا ىف الإ ةسوملم ةروصب لمعتسي

 ىنعملاب «"عنصملا"و "ةعانصلا" احلطصم ناك «1830 ماعو .هليغشت
 ىف نطقلا قطانم لع ةلالدلل ارصح نامدختسي .ةملكلل ثيدحلا

 .ةلحتملا ةكلمملا

 وسل

 جيسنلا تاعانص يف اميس الو «ةيكالهتسالا علسلا تالاجم يف يعانصلا
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 ةيلزنملا تاودألاو فزخلاو راخفلاو تابورشملاو ةيذغألاو :.''*””ىرخألا
 .كلذ ىلع ندملا عاستاو عراستملا ىرضحلا فحزلا دعاس دقو .ىرخألا

 : رمألا لوأ لامعلا نم ةليلق ًادادعأ مدختست تناك عناصملا هذه نأ الإ
 نطقلا ةعانص ىف ةرشابملا ةلامعلا ىوتسم تاعانصلا نم ىأ غلبت و

 نمت وأ نيلماعلا نم نويلملا فصنو ًانويلم لمشت 1833 ماع تناك يتلا
 عناصملا هذه ةردق تناك .ىرخأ ةيحان نم . هيلع نودمتعيب
 ناك ىذلا .ةعمجلا ريمخت نإ ؛أدج هعضاوتم ”ليوحتلا ىلع تاعانصلاو

 :ةيلمعلاو ةينقتلا ةهجولا نم ًادج ًانئُكممو ًامدقتم هيحاون بلغأ ىف
 يف فيفط رثأ ريغ كرتي مل «ءليوط تقوب نطقلا لبق ةروثلا هيف تثدحو
 ةريهشلا سينيغ ةعج رمحم ةلاح يف كلذ ىلجتيو .هلوح ةيداصتقالا ةئيبلا
 قوذلا سيلو) ادنلريإو نلبد ىف يف  ىداصتقالا عضولا ىقب ةب ذا ؟نليد ىف

 ىلع بلطلا نإ ."””هئاشنإ لبق هيلع ناك املثم عنصملا ءاشنإ دعب (ٍلحملا
 يف طاشنلاو ءانبلا نم ديزملا لثم  نطقلا ةعانصب ةلصتملا تاجايتحالا
 هحشلاو «ةيعانصلا ةءاضإلاو «تالآلاو «ةديدجلا ةيعانصلا قطانملا
 بناج ريسفتل «هتاذ دحب ءايفاك ناك  ىرخألا ةطشنألا نم ريثكلاو

 نماثلا نرقلا نم تانيثالثلا ىتح ايناطيرب يف يداصتقالا ومنلا نم ريبك
 .ةماخضلا نم نطقلا ةعانص يف عسوتلا ناك «ةثلاث ةيحان نمو .رشع

 هذه ترطيس ثيحب ةيمحألا نم ةيجراخلا ايناطيرب ةراجت يف هنزوو
 .هلمكأب داصتقالا تاكرحت ىلع ةعانصلا

 ةميق نم ةئملا يف 74 لثمت (1800) يسال يف تناك دإ قول كك ريدصتلا ضارغأل

 [1 همست, 716 (2ممحصاط هز [ملييكا» هلأ 12 ءمسمرتلعكر ج. 73. :  رظنا اهلك ةعنصملا تاجتنملا

 علب وعل يونصسعح, رلزعامرت مز اع (0مانمد لال ستلطعاسس ع زن (7ءمأ 871اهلرتن (16)

 ربناط ن 3لواقتعم مإ ]زج ظمسسارب طتكام ساطع محا, هضم اج هلأ ادع 0من 1 عراك ه] ]3ع 0ع

 ([.هولمصسن 8 طلوطعتم 1. طمطعم ةصل 2. لةعاعممب [!535]), طب

 ممم الك هتطتمك, 1776 رجمسامع لسايسام» اة طسوامممأ, 1700-1830 (17)

 ( جنوط مع: النكور 2[عوور 1959)
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 دنواب نويلم 11 نم ايناطيرب ىلإ دروتسملا نطقلا ةيمك تعفتراو

 40 نم شامقلا جاتنإو ؛1850 ماع ًانويلم 588 ىلإ 1785 ماع [لطر]

 50و 40 نيب ام عّنصملا نطقلا لكشو ."'*'”ةدراي 2.025 ىلإ ةدراي نويلم
 ماعلا نيب ايناطيربل ةنلعملا ةيونسلا ةيلامجإلا تازداصلا ةميق نم ةئملا يف
 ءداصتقالا راهدزا ينعي نطقلا راهدزا ناكو .1848 ماعلاو 6
 ددحت ىتلا يه هراعسأ ةكرح تناك امك ءًايداصتقا ًادوكر لثمي هدوكرو
 الإ هتوق يف نطقلا يهاضي نكي ملو .ةلودلل يراجتلا نازيملا عاضوأ
 عجارتلاب ةذخا تناك ءىرخألا يه ءابهنأ عم «ةعارزلا

 داصتقالا يفو نطقلا ةعانص يف عسوتلا نأ نم مغرلا ىلعو

 نأ نكمي امم رثكأ ناك .يساسألا هروحم نطقلا ناك ىذلا يعانصلا

 هذه مدقت نأ الإ .''”لاوحألا عيمج يف يقيطنمورلا لايخلا هروصتي
 لئاوأو تانيثالثلا نيب تذبت دقف ؛ةسالسلاب مستي نكي مل ةعانصلا
 نع كيهان «ةريبكلا ومنلا تالكشم رشع نماثلا نرقلا نم تانيعبرألا
 يناطيربلا خيراتلا نم ةرتف ةيأ يف اهل ليثم ال يروثلا لملمتلا نم ةلاح

 يلامسأرلا داصتقالا ليبس تضرتعا يتلا ىلوألا ةرثعلا تلثمت دقو .رخأتملا

 باصأ يذلا عجارتلا يف لب .ءومنلا يف حضاولا ؤطابتلا يف يعانصلا

 ةمزألا هذه نأ ريغ ””ةرتفلا كلت لالخ يناطيربلا يموقلا لخدلا

 .اهدحو ايناطيرب ىلع ةروصقم ةرهاظ نكت مل ةماعلا ةيلامسأرلا

 دقف ؛ىعامتجالا بناحلا ىف ةمزألا هذه تايعادت رطخأ تلجت دقل
 ءطخسلاو سؤبلا نم ةلاح ىلإ ديدحلا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ىدأ

 ق1 ءاطمعأ 0. زا طقلا, 7776 ز21عاةمرجومرت هز ىاماةكاتعع (اصمحل مهاب اا عجب ال وهات (18)

 0. ا[ من116 0عع هصل ةهصمر 1892), م. 58

 اخون عن, طاكامررب 0/ خ86 (0هاتمرج المجتمعات ء قت عون 87 ة1سهنصن رطانلط تق (19)

 8لماقعم هإ أ[ ظطسبأرم طلة كامن اماطع طمكأر هس اآهمأأ خلع ليوا عمد هز زعم 0اهطعب م 2

 ططقألتو ]دعوصعر "واتسمسمقاعع هأآ اطع طظصقاتحط ظذلوطمسمل !معورصسعر** 1786 (20)

 6010111 طلة ئ ا مررت [عمزمس (طمتل 1956) ةهلحدل (ذمتتال 1957).
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 ىللع لعفلاب ةيعامتجالا ةروثلا تعلدنا دقو .ةيعامتجالا ةروثلا ارصنع
 ةيرضحلا قطانملا ىف ءارقفلا طاسوأ ىف ةيئاقلت تاضافتنا ةئيه
 ةكرحو «ةيبوروألا ةراقلا يف 8 هاعلا تاروثل تدهمو «ةيعانصلاو

 نإ لب «نيحداكلا ءارقفلا ىلع رمذتلا رصتقي ملو .ايناطيرب يف " نييقاثبملا'
 ءةديدحلا عاضوألا عم فيكتلا اوعيطتسي / نمو «لامعألا لاجر راغص

 اياحض نم اوناك ءداصتقالا يف ةصاخ تاعاطقو ءنييزاوجروبلا راغصو

 نم ٍجْدُّسلا طاسوأ يف لعفلا در ناكو .اهتافعاضمو ةيعانصلا ةروثلا
 اهنأ اوربتعا ىتلا تاللألا ميطحت ىلع مادقإلا ديدجلا ماظنلا ىلع لامعلا

 نم اريبك اعاطق نأ بارغتسالا ىلإ وعدي اممو .مهبعاتم نع ةلوؤسملا
 لامعلا ةطشنأ عم اقيمع ًافطاعت ىدبأ نيعرازملاو لامعألا لاجر
 اياحض نم ًاضيأ مهسفنأ اوربتعا عاطقلا اذه ءانبأ نأل ؛هذه "ةيدوللا'
 يذلا .ءلمعلا لالغتسا نإ .نيينانألا نيركتبملا نم ةيناطيشلا ةيلقألا
 عيمجت نم ءايرثألا نكمو «فافكلا ىوتسم ىلإ لامعلا لخد ضفخ

 راثآ دق (مهتحارو راجتلا ةيهافر نم ديزتو) عينصتلا لومت يتلا حابرألا
 فببسب راجتلا راغص ىدل ءادعلا دلوت امك .كلذك ايراتيلوربلا ءادع

 نمو «ءاينغألا ىلإ ءارقفلا نم يموقلا لخدلا ليوحت نم رخآ بناج
 ةعامجلا مهو «نيلومملا رابك ناك امبرو .رامثتسالا ىلإ كالهتسالا

 راغص نيب نيهوركم «ةيبنجألاو ةيلحملا ةدصرألا يضباق نم ةقيضلا
 طاسوأ يف نيهوركم اوناك امع رثكأ مهريغو نيعرازملاو لامعألا لاجر

 ؛بئارضلا نم عيمجلا هعفدي ناك ام نوضاقتي ءالؤه ناك دقل .لامعلا

 نوفرعي اوناكو «'”'”هلمكأب ىموقلا لخدلا نم ةئملا ىف 8 لداعي ام يأ
 ام ءازإ ةيصخشلا مهتظيفح ةراثإل يفكي ام تادامتعالاو لاومألا نع
 نيذلا ءايرثألل ةبسنلاب ماري ام ىلع رومألا تناك دقل .ررض نم مهب قحل
 .ةيلالا تادامتعالا نم نوديري ام ىلع اولصحي نأ مهعسوب ناك

 08م طش لسع [طعوتتتغتق هنت 2:همعواو اص اطع طظمملال اطلت صعاععمتل (نعوطلت الو” م. 267
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 يف داصتقالا ىلع مراصلا يدقنلا شامكنالاو صيلقتلا ةسايس اوضرفيو

 ناك يذلا وهف طيسبلا ىداعلا ناسنإلا امأ .ةينويلبانلا بورحلا باقعأ

 220ةددشتملا ريغ ةيلالا تاسايسلاو ةريسيلا تادامتعالاب ءرشع عساتلا

 ةلاح يف .مث نم ءاوكراشف «ءائيش نوكلتمي ال نيذلا نيزوعملا فرج

 ناك يتلا ةيروهمحلاو '"ةيطارقميدلا"و ' ةيلاكيدارلا ' ةيعامجلا

 نويسنرفلا "نويروهمحللا"و ء.ايناطيرب ىف '"نويلاكيدارلا"

 ماعلاو 1815 ماعلا نيب اذوفن اهتماعز رثكأ نويكيرمألا "نوينوسكاجلا"و

8 . 

 تاذ نكت مل «ةيلامسأرلا رظن ةهجو نم «تالكشملا هذه نأ ريغ

 حيطت نأ «بيهر ثداح لعفب «تعاطتسا اذإ الإ داصتقالا مدقتل ةيمهأ
 ىلع «ةيداصتقالا ةيلمعلا تناك «ىرخأ ةيحان نمو .يعامتجالا ماظنلا

 زفاحلا ددهت ىتلا ةيلخادلا فعضلا نطاوم نم ددع نم ناعت ءودبي ام

 ةبسنلاب عيرلا لدعم ضفخنا اذإف .حبرلا وهو الأ ءماظنلل يساسألا
 لامعلا هيف لمعي يذلا داصتقالا ىلع نإف ءرفصلا ىلإ لاملا سأرل
 ناك "نكاس عضو" يف رقتسيل اليلق أطابتي نأ حبرلا قيقحتل نوجتتنملا
 ةثالثلا فعضلا نطاوم تناك .'”هنوشخيو هنوعقوتي نويداصتقالا

 راغصو نوعرازملا مهيف نمب جاجتحالا تاكرحب نيمئاقلا عيمج ىلإ فرعتلا نكمي (22)

 ةيوبعشلا ةعرنلا ىتح نويلبان دعب ام ةلحرم يف ايناطيرب يف ةيلاكيدارلا ةعزنلا نم «نيرمثتسملا
 ًاعيمج اوناك دقل ؛ةئيللا ةيلاملا تاسايسلاب مهتبلاطم لالخ نم «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف

 .' ةلمعلاب نيسووهملا" نم

 ل هدعردال ملمزو 5كعطتصمءاعأ, دنت 0] عموما لصمعأرمكأك, ظلتتعا0 اعونتح (23)

 8/1 ةص 1 ةهترمأ 65: طالت جطعتأط ظمملتح معطتسمت معاعت“ ( كل عنب ال نزناعت 021010 آلا عاوأاالا 121 وكر

 1954), ممم. 571-570, همهم 7ةهطص كنبمتتا التلاب 2ث ءماعد هر طولت ءوأ ظعمممبورت, 8001

 - 117, (نطقماعا» 17:
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 تاالدعم ليمو .دوكرلاو راهدزالا نيب ةراجتلا ةرئاد يف لثمتت ةحضاولا

 يتلا) ةحبرملا تارامثتسالل ةحاتملا صرفلا ةلق مث ءطوبهلا ىلإ حبرلا

 داقن رظن يف الإ ءرطخ تاذ ىلوألا ةطقنلا نكت ملو .(هسفن رمألا ىنعت

 ًازجتي ال ًاءزج هرابتعاو رمألا يصقتب ماق نم لوأ اوناك نيذلا ةيلامسأرلا

 تاضقانت نم اهيف ام ىلع اليلدو ةيلامسأرلا ةيداصتقالا ةيلمعلا نم
 24) ع ىل
 . 2 ةيناذ

 تناك يتلا ةيرودلا ةيداصتتقالا تامزأآلاب ملع ىلع عيمجلا ناك
 .اهريغو سالفإلا تالاحو «ءحجاتنإلا ضافخنا ىلإو «ةلاطبلا ىلإ يضفت

 ةيعارز ثراوك ىلإ ريشت رشع نماثلا نرقلا يف رهاوظلا هذه لثم تناكو
 يف ةعارزلا رثعت لظو .(كلذ ىلإ امو داصحلا لشف لثم) مومعلا ىلع

 ةيابن ىتح راشتنالا عساولا داسكلل لوألا ببسلا ربتعي ةيبوروألا ةراقلا
 داصتقالا تاعاطق يف ةيرودلا تامزألا تعاش امك .اهلوانتن يتلا ةرتفلا
 ىفو . 3 ماعلا ذنم ايناطيرب يف لقألا ىلع «ةريغصلا ةيلاملاو ةيعينصتلا

 يف ةريثملا رايهنالاو راهدزالا تالاح تناك «ةينويلبانلا بورحلا باقعأ
 مكحتت 1846-21848و 218461842 .1836-1837 1825-21826 تارتفلا
 ىيفو .ملس ةلاح ىف دلب يف ةيداصتقالا ةايحلا يف ةحضاو هروصب

 هنم رخذت نأ عيطتست ًاريبك ًايفاص ًالخدو ًامخض ًاجاتنإ ام ةلود كلتمت امدنع"
 ةدمل «لاملا سأر ىلإ ةيونس ةفاضإ قيقحتل ةليفكلا لئاسولا «كلذ ىلع ءانب «رفاوتت امدنعو
 زاج اذإ ءنوكي حبرلا لدعم نأ ةلودلا كلت اهم زيمتتس ىتلا صئاصخلا نم نإف «ةليوط

 ةينوكسلا ةلاحلا ةفاح ىلع ىلاتلاب ةلودلا حبصتو .ةداعلا يف ايندلا هدودح نم ًابيرق ١ ٠ ريبعتلا

 درجم نإف ءلاملا سأر يف ةنهارلا ةيونسلا ةدايزلا راثا ضراعت فورظ زربت مل اذإو .. . . ةتباثلا

 دحلا ىلإ) يفاصلا حبرلا لدعم ضيفختتل ةليلق تاونس يف ايفاك نوكيس ةدايزلا هذه رارمتسا
  ةيديدحلا ةكسلا اهتدلو ىتلا ةيومنتلا ةجوملا ىف ةلثمتملا  ةتوانملا ىوقلا نأ الإ ."(ىندألا
 ْ 1 .نايعلل تلجت دق تناك

 .(ةنصمملع لع ةاؤوصمهلت) يىدنومسيس ود دنوميس يرسيوسلا ناك 0240

 اذه نم مهتجح اوحرط نم لوأ «هدالب نوؤشي مدتهملا ظفاحملا «(8115[1121) سوتلامو
 يتلا ةمزألا ةيرظن اولعج دقف .ددحلا نويكارتشالا امأ . 1825 ماعلا لبق ىتح ؛ .قلطنملا

 .ةيلامسأرلل مهدقن تازكترم نم ًادحاو اهب اومدقت
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 ةيمهألا ميظعلا دقعلا يف يأ) رشع نماثلا نرقلا نم تانيثالثلا رخاوأ

 تامزألا هذه نأب ضماغ وحن ىلع رارقالا ىرج (ثحبلا ديق ةرتفلا نم

 ريغ .220” |قألا ىلع لاملاو ةراجتلا ملاع يفو «ةمظتنم ةيرود رهاوظ لثق

 ولغلا لثم ءام أطخل ةجيتن اهنوربتعي ةداعلا يف اوناك لامعألا لاجر نأ

 تايلمع يف يجراخل لخدتلل وأ . ةيكيرمأل مهسألا ىلع ةبراضملا يف

 .هسفن ماظنلا يف ةيرهوج تابوعص

 نم رمألا لوأ ةعانصلا هله تدافأ دقل .نطقلا ةعانص يف يلج لكشب

 ةفلك تضفخ ىأ) ةيجاتنإلا ىوتسم تززع ةننكملاف ؛ةمج ةميظع عفانم

 لإ روجألا هسدتم تناك يتلا ةلماعلا يديألا بناج نم (ةجتنملا ةدحولا

 نيبو .“*”لافطألاو ءاسنلا نم ناك اهبلغأ نإ ثيح «ةضيغب ةجرد

 2000 ناك 3 ماع وغسالغ يف نعقلا عئاصم يف لماع 10

 ىلع ديزي نكي ملو :ًانلش 12 نع لقي روجألا طسوتم ناك ء. رتسشنام

 لمطم الا/ة0ع, 1آ7ةىاممرن هز 186 )لال للع دسم ]7:مباعءادو 0©ووودموب كمصتسعا ]وصعو (25)

 100, 1/1 ءا1مد15 ىلع ععكاعم زن ه طءسيكمأ هإ 8ل. 3. 88ه كاءرب طواربسم» و طوصمابلعا» 07

 1/16  (هتنكعك 0710 001561167 مك نإ ]ع 8: ءووبسم هرج 186 ةلمععرت اماما (طآمملومت

 [كءامعلكمم, 1837), ةهصل لوصعو الالتاوهمو, 1! هءاننما11 م15 هز راي عرج نون, هن مرعتتس ع نم همم

 /11 0271141 هءاتل» هدرز 1[ع/ءمهطأع ام ]ع (نمص طصسصع ([آمصلمطن اح. مطب 1840])

 (ريهشلا يروثلا قيقش) (4. 8اهصوانأ) يكنالب .1 لامعأ يف اسنرف يف ًاضيأ تلجت امك'

 لامعأ يف .ءكش نودب .ءكلذكو ؛«0 ماع (384. 81121126) نويرب .مو «1837 ماع

 . " نيرخآ

 ىلاجم يف نيلماعلا ىدل روجألا لدعم (1. 8831265) زنيب .إ رزق .«.5 ماعلا يف 226(

 ةعوفلدم ريغ ةلطع باستحا عم ,عوبسألا يف تانلش ة ةرشعب لزغلاو حجيسنلا
 ةدمل رجألا

 يف تانلش ةعبس يوديلا لونلا ىيجاسنل رجألا طسوتم ناك امنيب ء«ةنسلا ىف نيعوبسأ
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 اصيخر عناصملا ءانب نأك امك .27”اهنم ٠ نيرشعو دحاو ىف الإ كلذ

 ىف امب ء.تالا 0 مضي عنصم ءانب ًانكمم ناك 6 ماعلا يمن ؛ ًايبسن

 .280بج /دنواب 11.000 لداعت ةفلكب «تآشنملاو ضرأآلا ةفلك كلذ
 دق تناك (ماخلا ةداملا ةفلك يأ) ةيسيئرلا ةفلكلا نأ هلك كلذ نم مهالاو
 يف نطقلا ةعارز يف عيرسلا عسوتلا لضفب ًاداح ًاضافخنا تضفخن تضفخنا

 حلحم ينتيو ليإ عرتخا نأ دعب «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بونج

 نوعتمتي اوناك نيردابملا راجتلا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإو .1793 ماع نطقلا
 ىلع راعسألا ليم نم يأ) حابرألا مخضت نع ةمجان ةيفاضإ ةدئافب
 ىتلا ةدئافلا نم رثكأ مهتاجتنم نوعيبي اوناك امدنع عافترالا ىلإ مومعلا
 تائف ترمع يتلا بابسألا مهفنس اننإف .(اهعنص دنع اهيلع نولصح

 .ةداعسلاب نيجتتملا

 صلقت ءارج درطملا صقانتلاب دئاوفلا هذه تذخا .1815 ماع دعب
 ةسفانملاو ةيعانصلا ةروثلا ترفاضت ءرمألا ئداب يفف ؛حبرلا شماه
 فيلاكتلا ىف ال .ءةزهاجلا تاجتنملا راعسأ يف مئاد ريثم عجارت ثادحاألل

 دعب ريعستلا ءاوجأ تناك «ةيناث ةيحان نم .'””جاتنإلل ىرخألا ةديدعلا
 تذخأ .حابرألا نأ يأ ؛مخضتلاب ال شامكنالاب مستت 5 ماعلا

 ىلع دعاست ىرخأ لماوع زربت نأ نود «؛ةطيسب ةجرد ىلإ عجارتلاب

 همتمعو, زك( مم» هز خام 0 ملغم طلعت لعام ارا 07 هنأ 811 هقنان 1ماغ1 4 027

 3لواةعم نإ ]15 مم ارت طقكاممرم رب 186 ظمأ, تننف آخ تأأل 1186 (لالك مإ ]ع 0 1مممر م. ك1 ب

 نهرا ممرنعجب [172ع وصل معاعم آرابصل كتستت 005, 716 (0ماامن: لأ هتتإ ه عاملا نإ 07م

 رم وت [رنعدا ا عونعل هضم زل بكام منعم, 2 هلك. (طآمطلمطت 11. ©. ظواطمم 1861, مه. 390 1

 (ن عمر عع الناطلاعر 4 2ءمعانتعما 1 ءعومقتدع هنا || عملات آماعملعل هك د 1 عيا (25)

 [ئنوأع 101 اآومتت معان عرق طب [كوصل هم طووبمع آممتصك 300 8هكنعت [.مهدن 5

 ( 01 جس عمحبب ل. خارحعم, 1546), م. 2

 3/1. اوسع 1ع 00 عاتاااإل ه1 تنهمتتمل ذص طع امطصعقكاتلت ع (00 (29)

 آملحبمأت لسسمع اطع ظلرصعاععمساط (عطأالآال,“ 1/2 6 1 ن1 مررم رعت عصر 701. 13

 (ممتا 1961
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 [1و تانلش 10 ةلوزغملا طويخلا نم لطر رعس ناك نيح يفف .اهعفر

 شماب ىأ) نينلش اهل ةمزاللا ةيلوآلا داوملا ةفلك تناك «.4 هاع ًاسنب

 ةفلكو «سنبلا عبرو انلش 1 رعسلا ناكو ؛(ًاسنب 11و تانلش 8 هردق

 ناك 2 ماعو .(ادحاو ًانلش شماهلاو) تاسنئب 6و ادحاو ًانلش ةداملا

 «سنبلا عبرو تانلش 7 ةداملا ةفلكو «سنبلا عبرو ًانلش 11 حتنملا رعس

 تاسنب 4 ساسألا اذه ىلع حابرألاو ىرخألا فيلاكتلل شماهلا ناكو

 عيمج يف لب ءايناطيرب يف مئاقلا عضولا اذه نكي مل ؛عبطلابو ""طقف
 نطقلا نيطاسأ دحأ بتك دقو .ةعانصلل ةبسنلاب ًايواسأم «ةمدقتملا لودلا

 نإ' :1835 ماع ةقيقحلا نم ًابناج الإ رهظت ال ةرابع يف هيخرؤمو
 ىدل لامل سأرل مخض مكارتب حمستو «ةيفاك تلاز ام حابرألا

 ىتح حابرألا يلامجإ دعاصت «تاعيبملا يلامجإ مظاعت عمو .'”"نيجتتملا

 ةجاحلا تناك ام لكو .حبرلا تالدعم اهيف تلءاضت يتلا تاقوألا يف

 .كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيكلف تاباسحب رمتسملا عسوتلا وه هيلإ وعدت

 لو «لقألا ىلع هؤاطبإ وأ حبرلا شماوه يف صلقتلا حبك ايرورض ناك

 نإف «فيلاكتلا عيمج نيب نمو .فيلاكتلا ضفخب الإ انكم كلذ نكي
 ءاخلا داوملا ةفلك فاعضأ ةثالث لداعت اهنأ كولوكام رّدق يتلا ءروجألا

 لامعلا لادبتسابو ءاهنم رشابملا عاطتقالاب روجألا طغض ًانكمم ناك

 نيبو مهنيب ةسفانملابو ءصخرألا تالآلا يظحالمب نيفلكملا ةرهملا
 هاضاقتي ىذلا رجألا طسوتم صيلقت ىلإ ريخألا اذه ىدأ دقو ؛تالآلا

 ةئس انلش 14و «1795 ةنس ًانلش 33 نم نوتلوب يف يوديلا لونلا ٍحاَسن

 1 طصسصقم ظالتخمم, 716 (مقنم» 17هلم وهز 0 عون 8 متت ةآسعابماع هن قوتهم (30)

 0 116 117 ءعومآ ن0هاامر» ةقعتاععأ هسا 0]إ []16 ادع ممصأ 001107 187ه]زعمرو' اىودمءامنتمم

 ([.هدلمم: 1. الا/كرلسهنتب 1886), م. 6١

 ظحلمسعك, طقكامتر» ه] 6]1© (نمهاغمت ]أهدت معالم زج ((7عون 8 منسن رصتاط وه (31)

 8لو11عع هإ 1ك طممارب طاكام»رب اس اع طمعا, هتف آد هأل 116 (0ةيمساعنع هز ]ع 0]وهطعر ما 6
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 هرادقم فاص حبر ىلإ «قدأ ةرابعبو) تاسنب ةتسو تانلش 5 ىلإ ه5
 004 ماعلاو 109 ماعلا نيب , (سنيلا فصنو سئيو تانلش ةعبرأ

 دعب ام ةلحرملا لالخ ةدرطم ةروصب لعملاب ةيلالا روجألا تضفخنا دقو
 الإ ءةيجولويزيف ادودح هجاوت تناك تاعاطتقالا هذه نأ ريغ .ةينويلبانلا
 هيلع لاجلا تناك امك .؛ًاعوج اوروضتي نأ لامعلا ءالؤهل ديرأ اذإ
 نكي ملو .يوديلا لونلا ىلع نيجاسنلا نم نويلم فصن وحنل ةبسنلاب

 .ةشيعملا ةفلك تضفخنا اذإ الإ دحلا اذه نود ام ىلإ روجألا ضفخ انكم
 ةقيرطب ةشيعملا ةفلك عفر ام نإ لئاقلا يأرلا نطقلا وجتنم ىنبت دقو

 .مهحاصم ةمدخل يضارألا كلم هسرام ىذلا راكتحالا ناك ةيعانطصا

 كالملا ناملرب اهضرف يتلا ةظهابلا ةيامحلا ةفرعت لعفب عضولا مقافت امك

 نيناوق يهو .«بورحلا ةرتف دعب ام يف ةيناطيربلا ةعارزلا اهب اوقوطو
 تاءارجإلا كلت اهيلع توطنا ىتلا ىرخألا ررضلا رصانع نمو .ةرذلا
 قطانم تعنم اذإف .ةيناطيربلا تارداصلل ىساسألا ومنلا ددهت تناك اهأ
 فيكف :ةيعارزلا اهتاجتنم عيب نم دعب عنصملا ريغ ملاعلا نم ىرخأ
 اهدحو ايناطيرب عيطتست يتلا ةعنصملا عئاضبلا نمث ددست نأ اهل ىنستيس
 ةمواقملل ازركرم ةيداصتقالا رتسشنام ةطشنأ تحبصأ ءانه نم ؟اهديوزت

 ةرذلا نيناوقو ءًامومع يضارألا كالم حلاصم دض ةتيمتسملا ةفينعلا
 هيناوق ةضهانم ةطبار" ,ل يرقفلا دومعلا لثمقق تدغو .ةصاخ ةروصب
 ةرذلا نيناوق نأ ريغ .1846 ماعلاو 1838 ماعلا نيب تطشن يتلا "ةرذلا
 ةفيعملا ةفلك ضفخ ىلإ دوي مل اهءاغلإ نأ امك 1846 ماع الإ َعْلُت م
 ةيئاذغلا داوملا داريتسا نأب داقتعالا ىلإ وعدي ام ةمث سيلو .ةيروف ةروصب

 ليغشتب ءدبلا لبق ضيفختلا اذه لثم ىلإ يدؤيس ناك دويف نود نم

 ةلئاه طوغضل ضرعتت ةعانصلا تناك «فورظلا هذه لظ ىف

 ىف داصتقالا قيرط نع ةفلكلا ضفخ ىلإ يأ) ةننكملا ىلإ اهعفدت

 .489 ص «هسفن ردصملا : رظنا (32)
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 امب ءاهعيسوتو تاعيبملاو جاتنإلا ديشرت ىلإو «(ةلماعلا يديألا مادختسا

 نم ةيتأتملا ة ةريغصلا دئاوفلا عيمجت لالخ نم شماوهلا صلقت نع ضوعي

 دمف ءرامضملا اذه يف حاجنلا تاجرد تنيابتو .ةيجاتنإ ةلحو لك

 «كلذك دعاصتو ءالتاه ًاعافترا ريدصتلاو جاتنإلا تايوتسم تدهش

 نيحلا كلذ ىتح تناك ىتلا نهملا يف ةننكملا ىوتسم .1815 ماعلا دعب

 ةروصب .كلذ ذختاو .جيسنلا لاجم يف اميس الو «ةننكمم هبش وأ ةيودي

 ال «ةنسحملا وأ ةدوجوملا تالآلا مادختسا ىلع زيكرتلا لكش «ةيساسأ

 ةسوملم ةروصب طوغضلا تمظاعتو .ةينقتلا ةروثلا اهتلمش ىتلا كلت

 عست تلجس 1820 ماعلاو 1800 ماعلا نيبف ؛ةينفلا تاراكتبالا ينبتل

 نم هب لصتي امو نطقلا لزغ لاجم يف ةديدج عارتخا ةءارب نوثالثو

 تسو ءرشع نماثلا نرقلا تانيرشع ىف ةءارب نوسمحو ىدحإو «ةطشنأ

 330 تانيعبرألا ىف نوسمخحو تسو هئمو «تانيثالثلا ىف نونامثو

 تغلب دق تانيثالثلا لولحب تناك ةيناطيربلا نطقلا ةعانص نأ ريغ

 ةيجاتنإ نأ نم مغرلا ىلعو «ىرخأ ةهج نم .يناقتلا رارقتسالا ةلحرم

 غلبت مل اهنإف «ةينويلبانلا دعب ام ةرتفلا يف تدادزا دق دحاولا لماعلا

 فصنلا يف الإ ثدحي ملف «تايلمعلل يدجلا عراستلا امأ .ةيروث ًادودح

 .درقلا كلذ نم ناثلا

 ام وهو «لاملا سأر ىلع ةدئافلا لدعم ىلع لثامم طغض ةمث ناك

 هذه يف رظنلا نأ ريغ .حابرألا عم هجيد ىلع ةرصاعملا تايرظنلا تجرد

 ءانب يهو  ةيعانصلا ةيمنتلا نم ةمداقلا ةلحرملا ىلإ انب ىضفيس ةلأسملا

 ش .ةيساسألا ةيلامسأرلا - عئاضبلا ةعانص

17 

 هغولب دعب ومني نأ نكمي ال يعانص داصتقا يأ نأ حضاولا نم
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 اذهلو .ةبسانملا ىعلسلا لاملا سأر ةردق هل ترفوت اذإ الإ ةددحم ةطقن
 دلبل ةيعانصلا تايناكمإلا سايقل ًاقوثو رثكألا درفملا رشؤملا نإف «ببسلا
 .لاصلاو ديدحلا نم هجاتنإ ةيمك يف لثمتي .هذه انمايأ ىف ىتح ءام
 ةظهابلا ىلامسأرلا رامثتسالا ةفلك لّمحت نأ ًاضيأ حضاولا نم نكل
 ةيراجتلا تاعورشملا لظ يف «ةيمنتلا نم ربكألا بناجلل ةيرورضلا
 وأ نطقلا عينصت ىلإ تدأ يتلا اهسفن بابسآلل انكمم نوكي نل .ةصاخلا
 هذهل ةلمتحم وأ ةمئاق ةيعامج قوس كانهف .ىرخأ ةيكالهتسا ةعلس ةيأ
 تاودألا نولمعتسي وأ ناصمقلا نودتري نويئادبلا سانلا ىتحف ؛علسلا
 ةعساو قوس عضو يف انه ةلكشملا رصحنتو .ةيئاذغلا داوملا وأ ةيلزنملا
 تسل هنأ الإ .ةيفاكلا ةعرسلاب لامعألا لاجر لوانتم يف ةيافكلا هيف امب
 تاماعدلا لثم ةليقثلا ةيديدحلا تادعملل «لاثملا ليبس ىلع قوس كانه
 دنع ال) ةيعانص ةروث قايس ىف الإ قوسلا هذه رهظت الو .ةيندعملا
 ىتح اهبلطي ةمخض تارامثتسا يف مهلاومأ نوبصي نم امأ .(اهثدب
 ؛نايعلل هروهظ لبق (نطقلل ريبك لمعمب ةنراقم) ديدحلل عضاوتم عنصم
 لامعألا لاجر نم نيملاجلاو نيرماغملاو «نيبراضملا ىلإ برقأ مهف
 يف نييناقتلا نيرماغملا نيبراضملا ءالؤه نم ةئف نأ عقاولاو .نيرصبتملا
 ىلإ ةوعدلاو جيورتلا نع تفكع ,©©نوينوميس ناسلا مهو ءاسنرف
 .دمألا ةليوط ةمخض تارامثتسا بلطتي يذلا عينصتلا نم عونلا اذه

 الو ؛هيدعتلا لاجم ىف ةصاخ ةروصب هذه روصقلا نطاوم ىلجتتو
 م ليلق ددع لضفب لاجملا اذه ةردق تدادزا دقف .ديدحلا ةعانص اميس
 نماثلا نرقلا تانينامث يف تاركبلاو رفحلا لثم ةطيسبلا تاراكتبالا
 مأ .ًايسين ًاعضاوتم لظ اهيلع يركسعلا ريغ بلطلا نأ ريغ ءرشع
 هم ةلسلسل ةجيتن ةيافكلا هيف امب امخض ناك دقف .يركسعلا بلطلا
 اهتدح فخ مل يتلا بورخلا يهو 5 مءاعلاو 6 ماعلا نيب بورحلا

 . تاتكلا اذه نم 445-446و 332-333 ص رظنا (40)
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 لعبت ثيحب ةماخضلا نم ديكأتلاب نكت مل اهنأ الإ .ولرتاو ةكرعم دعب الإ
 1790 ماع تقوفت دقو .ديدحلل ةيمهألا ميظع ًازراب ًاجتنم ايناطيرب نم

 نكي مل 1800 ماعو .طقف كلذ وحن وأ ةئملا يف نيعبرأ ةبسنب اسنرف ىلع

 غابت ءاهرسأب ةيسوروألا ةرأقلا ىف جاتنولا ىلامجإ فصن لداعي اهجاتنإ

 نم نط نويلم عبر نم برقي ايندتم ًامقر «ةقحاللا تارتفلا سيياقمب

 يف صفانتت ديدحلل ىملاعلا حاتنإلا نم ايناطيرب ةصح تاآدبو .ديدحلا

 .ةيلاتلا دوقعلا

 يتلا مجانملا ىلع .«ظحلا نسحل طيسب دح ىلإ «كلذ قدصيو

 هنوك ىلع محفلا تازيمم رصتقت ملو .لوألا ماقملا يف محفلا مجانم لمشت

 ةيساسألا هليسولا ناك هنإ لب ءةعانصلا لاحم ىف ةقاطلل يسيئرلا ردصملا

من ىدأ كفو .ايناطيرب يف تاباغلل يبسنلا صققنلا ءارج . يلزنما دوقولل
 و

 ناك 0 ا ا

روك ف انيس الو :مجانملا نم ةيفيدلا ريغ نداعل
 لا خضل (لووت

اضل ةروغل صرعتت لإ بلطتت نكت مل محفلا مجانم نإفا . انه نم
 رمل 

 ارد ذأ ريغ . جاتنإلا نومضم يف تالوحتلا لإ اهنم اهنم تانيسحتل

 ارم ةئلا يف 90 وحن وأ ءمحيفلا نم نط نيبالم ةرشع ةباذ 100

 .نط
 ةعرسلاب عسوتت نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع «ةرابجلا ةعانصلا هذه

 يف لوحتلا ثدحي نأ هل ردق يذلا يسيئرلا عارتخالا زفحل يفكي
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 رصتقت نكت مل مجانملاف .ةيديدحلا ةكسلا يأ ؛ةيلامسأرلا علسلا تاعانص
 لب «ةيلاعلا ةوقلا تاذ ةيراخبلا تاكرحملا نم ةمخض تايمك بلط ىلع
 عاق نم محفلا نم ةلئاهلا تايمكلا لقنل ةؤفك لئاسو دوجو تمزلتسا
 ةطقن ىلإ مجنملا سأر نم .ءصاخ لكشب ءمث .هتهوف ىلإ مجنملا
 دقل ؛دوشنملا لحلا "ةيديدحلا ةكسلا' وأ "ةرطاقلا راسم" مدقو .نحشلا
 اهُدْطَق نكي ملو .ًايرغم أرمأ تاكرحملا ةطاسوب تانحاشلا كلت رج ناك
 لقن ةفلك نأ رمألا رخآ نيبت امك .ةيلمع ريغ ةركف ةتباثلا تاكرحملاب
 يف مجانملا كلي هعم كردأ دح ىلإ ةظهاب نوكتس أرب ةلمجلاب عئاضبلا
 ريصقلا ىدملا ىلع هذه تالصاوملا لئاسو مادختسا نأ ةيلخادلا لوقحلا
 نم دتمملا طخلا ناكو .لوطأ تافاسم ربع لقنلل عسويو ممعي نأ نكمي
 نوتغنيلراد  نوتكوتس) لحاسلا ىلإ مارد يف ةيلخادلا مجانملا لوقح
 ةينقتلا ةهجولا نمو .ةثيدحلا ةيديدحلا ةكسلا طوطخ لوأ وه (5
 لامش يف محفلا مجنم اميس الو ءمجنملا ةديلو ةيديدحلا ةكسلا ربتعت
 هتايح (001عم 516عمطع5012) ل وسنعيتس جروج أدب دقو .ارتلجنإ

 .ةديدع تاونس ىلصألا هنطوم يف مجانملا لقح نم نومّدختسُي ةيراخبلا تارطاقلا ىقئاس رثكأ لظو .؛دياسنيات يف يراخب كرحم ظحالم

 ةكسلا لثم لايخلا بهلأ ٌراكتبا ةيعانصلا ةروثلا يف نكي مم
 يذلا رشع عساتلا نرقلا يف ديحولا جتتنملا هنأ يف كلذ ىلجتيو .ةيديدحلا
 .ءاوس دح ىلع ةيبدالا دئاصقلاو يبعشلا رعشلا روص ىف هباعيتسا مت

 رثكأ يف اهئانبل تعضو دق ططنخلا تناك ىتح (ًابيرقت 1830 ماعلاو 5 ءاعلا نيب) ارتلجنإ يف ةيحبرلا اهاودجو ةينفلا اهتيحالص تتبث نإ امو
 تدم دقف .ةماع ةروصب رخأت اهذيفنت نأ عم .يبرغلا ملاعلا ءاجرأ
 اسنرف مث «(1827) ةدحتملا تايالولا يف لوألا ةيديدحلا ةكسلا طوطخ
 .(1837) ايسور ىف ىتحو .(1835) اكيجلبو ايناملأو .(1835و 1828)
 1 ىرخألا تاعرتخملا نم ًايأ نأ وه كلذ يف ببسلا نأ يف كش الو
 نم ردقلا اذهب هتوقو ديدجلا رصعلا ةعرس يداعلا ناسنإلل فشكي
 ىتلا ةروهشملا ةينفلا حضنلا ةجرد فشكلا اذه عقو نم تدازو ؛ ةراثإلا
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 اليم نيتس ةغلابلا ةعرسلاف ؛ديذحلا ةكسلل ة ةركبملا عاونألا يف ىتح تلجت

 تانيثالثلا يف ًامامت ةيلمعو ةيفاك تناك «لاثملا ليبس ىلع ؛ةعاسلا ىف

 أدب يتلا تارطاقلا يف كلذ ىلع ًاريثك دزت ملو ءرشع عسأاتلا نرقلا نم

 راصتنال اشهدم ازمر ةرطاقلا تناك دقل .قحال تفو ىف اهليغشت

 ةثعبنملا ةمخضلا ةيناوعفألا ناخدلا ةنسلأب تناك دإ ؛ةناقتلا ربع ناسنالا

 رشتنتو دتهتو «تاراقلاو نادلبلا ربع حيرلا ةعرسب اهقيرط قشت ءاهنم

 يتلا تاطحملاو روسجلاو رباعملاو تاصنملاو ةفصرألا اهيبناج لعو اهنحت

 اهدادتما مامأ لءاضتت يتلا ةماعلا ينابلا نم ةلسلس اهعومجمب لكشت

 .ميظعلا نيصلا روس ىتحو «ةينامورلا هايملا تاونقو .تامارهألا

 ةهجولا نم «تناك ديدحلا ةكسلل ةظهاملا ةفلكلا نأ عقاولاو

 راطقأ قارتخا ىلع امجردق نأ ىف كش الو .ةيسيئرلا اهتعزيم «ةيداصتقالا

 ةريبكلا ةدايزلاو ءلقنلا ةفلك عافترا ءارج كاذنا ماعلا قاوسأ نع ةلوزعم

 ةيمهأ بستكتس تناك ءَأَرِب عئاضبلاو سانلا لقنل مجحلاو ةعرسلا ىف

 لقأ تناك «ةيداصتقالا ةيحانلا نم «ابنأ ريغ .ديعملا ىدملا ىف ةغلاب

 يفو .ةيديدحلا ةكسلا طوطخ ةلقل ايناطيرب جراخ :1848 ماع ةيمهأ

 يف لحلا ةريسع «ةيفارغج بابسأل «تناك لقنلا تالكشم نأل ايناطيرب

 ةيمنتلا سرادل ةبسنلابو . 255 رحب ذفانم اهل نكت مل يتلا نادلبلا

 ءذالوفلاو ديدحلل ةديدشلا ةيديدحلا ةكسلا ةيهش نإف «ةيداصتقالا

 «يلامسأرلا رامثتساللو «ةلماعلا يديآللو «ةليقثلا تادعمللو ءمحفللو

 مخضلا بلطلا ترفو دقف . .ةيمهأ رثكأ ةلحرملا كلت يف اهلك تناك

 ام لثامي ةيلامسأ ر لا علسلا تاعانص ىف قيمع لوحن ثادحإل مزاللا

 ةكسلا رمع نم نيلوألا نيدقعلا لالخو .نطقلا ةعانص يف ثدح

 فلأ 680 نم ديدحلا نم ايناطيرب جاتنإ عفترا «(1850-1830) ةيديدحلا

 قطانملا عيمج تناكو .ًاليم 70 نم رثكأ ايناطيرب يف رحبلا نع ةطقن ةيأ دعبت ال (35)

 ىلع وأ رحبلا لحاس ىلع امإ «ةدحاو ءانثتساب ء«رشع عسأتلا نرقلا ىف ةيسيئرلا ةيعانصلا

 .هنم ةبرقم
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 .فاعضأ ةثالث ديازت هنأ يأ ؛ نط فلأ نيسمحو نيتئمو نينويلم ىلإ نط
 .ًانويلم 49 ىلإ نط نويلم 15 نم محفلا جاتنإ تارم ثالث فعاضت امك
 .لوألا ةجردلاب ةيديدحلا ةكسلا طوطخ ىلإ ريثملا عافترالا اذه دوعيو
 دمل ديدحلا نم نط 300 بلطتي ةكسلا نم دحاو ليم لك ناك ثيح
 نم طاوشأ عبطلاب ةقحاللا دوقعلا يف كلذ تلتو .067طقف نابضقلا
 .ًانكم ًارمأ ةلمجلاب ديدحلا حاتنإ لعج يذلا يعانصلا مدققتتلا

 ام ىلع .ءيرهوجلا ءمخضلا «ئىجافملا عسوتلا اذه بابسأ نمكت
 لامعألا لاجر باصأ يذلا ينالقعلا ريغ سامحلا ةروف يف ودبي
 21830 ماعلا يفف .طوطخلا هم ديزملا ةماقإ ىلإ مهعفدو نيرمثتسملاو
 ماعلا يف ةيديدحلا ةكسلا طوطخ نم لايمألا نم تارشع الإ ةمث نكت
 اذه عفتراو .رتسشنامو لوبرفيل نيب قيرطلا ىلع اهرثكأ دتما دقو هرسأب
 .1850 ماعلا لولحب ليم 23,500 ىلإو ء1840 ماع ليم 4,500 ىلإ مقرلا
 ةبراضملا نم تاروف ةدع يف قوسلا يف طوطخلا هذه رثكأ ضرعو
 هاعلاو 1835 ماعلا نيب ' ةيديدحلا ةكسلا ةثول" مساب تفرع ةمومحملا
 هذه رثكأ ميقأو .1847 ماعلاو 1844 ماعلا نيب ةصاخ ةروصبو 7
 تاريخو تادعمو .يناطيرب لديدص-او .ىناطيرب لامسأرب طوطخلا
 ًاددع نأل ؛ةينالقع ريغ هذه رامثتسالا تاروف تناكو , 377ةيناطيرب
 ةبدلاب ًاحبر رثكأ عقاولا يف ناك ةيديدحلا ةكسلا طوطخ نم اليلذ
 ًاحابرأ اهرثكأ بلج دقو .ىرخأ ةيراجت تاعورشم نم نيرمثتسملل

 1نهطرب ]1 جنم]0 01ه مطقمم قرن عوتم11 1115101 نإ الا نلعب ظرلا منام 3 05 036م
 ( تجساحوت ل معز ]طع ال منان عاقلأال مرموو, 38-1926), مرج. 427 1[ 1 نلطقلاب 16 211 زمرمعمرت 0]
 كنتوا زعم, م. 121 هم 132, ةصل حانعطمعا 10ططتصقم 17 710 مل مم (آ160100:

 [ربننااعلعع ةسل طقسلر [1962]). 2 30-31

 ةيديدحلا ةكسلا طوطخ يف رمشتسملا لأملا سأر ثلث ناك .1848 ماعلا يف (
 © هوك زترصصسعأا (هصععممب 17 نبامع هنن ا]زع لعمتام7116 ١ رظنا اًيناطيرب ةيسنرملا
 رجعمعامروجرتعتا1 هز طنسممع 1-1500 014+ 00115 07 مووعم نبنف 5ععلج 0 1/7

 (مملصععاممب ال. ل: 11119 عرنول الا ظععود, 196), 2.
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إلا ىلع حابرأ ةبأ اهنم ريبك ددع ققحي ملو ؛ ةعضأ وتم
 ماعلا يفف ؛ ؛قالط

 ةكسلا يف رمثتسملا لاملا سأرل ةبسنلاب دودرملا للدعم ناك <65

 نيبراضملاو نيجورملا نأ يف بير الو .ةئملاب 3.7 درجم ايناطيربل ةيديدحلا

 [0 ءاع ان انويلم 240 وحنو 0 ماعلا لولحي دتوان /هينج تويبلم

 . حبرلا قيقحت لمأ ىلع 038

 نيليجلا لالخ ايناطيرب نع ةلثاملا ةيساسألا ةقيقحلا نإ ؟اذاملو

 تسدك ةروسيملا ةيرثلا تاقبطلا نأ ىه ةيعانصلا ةروثلا نم نيلوألا

 ةحاتملا تالامتحالا عيمج قوفت لخدلا نم ةيلاع ةدصرأ ةغلاب ةعرسب

 دويلم 60 نم برقي رامثتسالل لباقلا ضئافلا ناك) رامثتسالاو قافنالل

 ناك هنأ يف كش الو ."*”(رشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ يف دنواب /هينج

 يف لاملا نم ريثكلا ددبت نأ ةيطارقتسرألاو ةيعاطقإلا تاعمتجملا عسوب

 ."”ىرخألا ةيداصتقالا ريغ ةطشنألاو ةمخفلا ينابملاو «خذابلا شيعلا

 (]0انآع 0[ سداسلا ريشنوفيد قود فلخ ءايناطيرب يف ىتحف

 تغلب ًانويد هتثرول يحس لخدب عتمتي ناك يذلا «1267ههوطناع)

 ضارتقاب ءالؤه اهددسو) رشع عساتلا نرقلا طساوأ ىف هينج نويلم

 ةطشنأ يف اهنم بناجب اوكر 00

 ءانبأ نم ربكألا عاطقلا نأ ريغ « ”"”(ةفلكلا ةظهاب ةيراقعو ةينار

 زل سأطملا, 11 طقءزممعمرب هر 5: وننئاة عر م. 497 ةمق 501 0038)

 ا .هادصل طفسضستلامت لعملك, 716 7107 هننمم 01 8711/1 0 همااعأ 1م 18735 (١!بب (39)

 ا هنلع ةطح اآمدم0همت خخ. اممم 927[1), 2. | 26. ظ

 لع ةءافكلاب زيمتي ال بولسأب نكلو «عبطلاب داصتقالا زفحم قافنإلا اذه لثم نإ (40)

 اروح ل ةمضمع, "طع ظمعاتمط امملعل طفاقأع ص لع ةمعع 05 (نهول ةصل (41)

 1101: 1880-1830,”* 76 منيعصو] 0 طععمممدستع 8قوازممب, 7و]1. 11, طم. ] (1951).
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 اوناك نييسيئرلا نيرمثتسملا ةرهمج نولثمي اوناك نيذلا ىطسولا تاقبطلا
 تارشؤم ةمث نأ عم ءراخدالا ىلإ نوليميو رامثتسالا نع نولدعي
 مه نومدقي ثيحب +0 ماعلا لولحب ء«ءارثلا نم اوناك مهنأ ىلإ ةديدع
 مهنم دحاولا ةجوز تحبصأو .رامثتسالا لاجب ىف قافنإلا ىلع اضيأ
 كولسلا لوصأو تاميلعتلا سردن نأ دعب " ىديل /ةديس' بقل لمحت
 ءةرتفلا كلت ىف اهتاعبط تمعاضت ىتلا تيكيتإلا تابيتك ىف ةدراولا
 رخافلا زارطلا قفو ىنبت مهلزانمب ةقحلملا ةريغصلا سئانكلا تحبصأو
 ءانبب هوققح يذلا يعامجلا دجملاب نولفتحي اوذخأ مهنإ لب .ةفلكلا خذابلا
 ىتلا ةعينشلا ةيندملا باصنألاو تايدلبلا زكارم يف ةحيبقلا تاعاقلا
 لجس ىتلا يهو .ةضهنلا رصع بولسأ وأ يطوغلا زارطلا يكاحت
 . "2”ةظهابلا اهتفلك زازتعاب تايدلبلا وخرؤم

 عّروي «ةثيدحلا هافرلا تاعمتجم وأ ةيكارتشالا تاعمتجملا يفو
 ضارغأل «ءكش نود نم «ةمخضلا تامكارتلا هذه نم بئاج
 ىفو .اهلوانتن ىتلا ةرتفلا يف ًامامت ًادعبتسم ناك كلذ نأ ريغ .ةيعامتجا
 فارضلا نم ةافعم تناك ىتلا ءىطسولا ةقبطلا ترمتسا .ءانثألا كلت
 هكارتلا ناكو .سانلا نم ءايجلا ةرهمج طسو لخدلا سيدكت يف ءًابيرقت
 ىيطسولا ةقبطلا ءانبأ نأ امبو .كلذ يف عوجلا لباقي بناجلا اذه يف
 ىلع وأ ةيفوصلا براوجلا يف مهتارحدم نوئبخي نيعرازم اونوكي مل ءالؤه
 مهلاومأ رامثتسال تالاحي اودجي نأ مهيلع ناك دقف «ةيبهذ رواسأ لكش
 ىلع .؛كاذنآ ةمئاقلا تاعانصلا نإ ؟كلذ مهنكمي نيأو .ةحبرم ةروصب
 باعيتسا نع ةزجاع تناك اهنإ ثيحب ةفلكلا ةديهز تناك «لاثملا ليبس
 مجح نأ انضرتفا ول ىتحو .رامثتسالل حاتملا ضئافلا نم طيسب بناج

 .ةماعلا نامملا دييشت رشع نماثلا نرقلا ديلاقت تلصاو ىتلا ندملا ضعب فقوت مل (2)

 ةخذاب نابم ءاشنإب مقت مل ريشكنال يف نوتلوب لثم ةيجدومت ةديدج ةيعانص ةرضاح نأ ريغ
 1ونصعو (©1ععور هل © مجماهعنعمأ 185107 9] : رظنا .18548و 7 نيماعلا لبق ةيعفن ريع

 رم]غمرب ([ص. م. ماط.ب 1576])
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 ىلع ةرداق ريغ لظتس ةيلامسأرلا ةفلكلا نإف «فعاضتيس نطقلا ةعانص

 ةمخض ةعطق نذإ بولطملا ناكو .لاومألا هله نم كديمهر عرج صاصتما

 . 7”'هلمكأب ضئافلا صاصتما ىلع ةرداق جنفسإلا نم

 نادلب تناكو .ةنكمملا تالاجملا نم ادحاو ىبنجألا رامثتسالا ناك

 هذه ةمدقم يفو ؛ةدودحم ريغ ضورق ىلع لوصحلل ةقاوت ىرخألا ملاعلا
 دعب اهنزاوت ةداعتسال ىعست تناك ىتلا ةميدقلا تاموكحلا نادلملا

 ريغ ضارغأل ضارتقالا ىلع تتفاهت ىتلا ةديدجلاو «ةينويلبانلا بورحلا
 نأ ريغ .يروفلا ضارقالل ًادعتسم يزيلجنإلا رمثتسملا ناكو .ةددحم
 عساتلا نرقلا تانيرشع يف ةدعاو تناك ىتلا ةيبونجلا ةيكيرمألا ضورقلا

 يف ىلوألا اهتاوطخ تطخ يتلا ةيلامشلا ةيكيرمألا ضورقلاو ءرشع

 ٍتاصاصقو «قرو ىلع أربح «نايحألا بلغأ يف «تناك نرقلا تانيثالث

 نيب تعيب ايموكح ًاضرق نيرشعو ةسمخ لصأ نمف ؛ ةميقلا ةميدع ةلمهم

 1831 ماع ضورقلا هذه نم رشع ةتس حبصأ 1831 ماعلاو 1818 ماعلا

 نويلم 42 رادصإلا دنع ةغلابلا اهتميق اهيف امب) ىفوتسُت ال ةدساف ًانويد

 نيب حوارتي ام ءأيرظن «ضورقلا هذه نع ىضاقتيس رمثتسملا ناكو .(هينج

 ةثالث نم رثكأ ءرمألا عقاو يف .ضاقتي مل هنأ ريغ «ةئملا يف ةعستو ةعبس

 .لامآلل ةبيخم براجتلا هذه لاثمأ تناكو .ةئملا ىف ةرشع نم دحاوو

 ةئملا يف ةسمخلا تاذ ةينانويلا ضورقلا نأ رابتعالاب انذخأ اذإ ًاصوصخ
 يف الإ قالطإلا لع اهنع لئاوق ةبأ عفد أدت ا 1525و 4 نيماعلا 0

 لامل سأر ثحبي نأ يعيبطلا نم ناك ءانه نم . *”نرقلا ت

 ماعلا نيبو «1825 ماع ةبراضملا تاروف يف راخلا ىلإ ايناطيرب نم 55
 .ارطخ لقأ تالاجم نع 1837 ماعلاو 5

 نويلم 34 وحنب نطقلا ةعانصل  لماعلاو تباثلا  لاملا سأر يلامجإ كولوكام رّدق (43)

 . 5 ماع هينج نويلم 47و 3 ماع هينج

 ما5عرأ 18. اآصلقطب * 8ضقاتمكا ظفلفمعم 01 طةرطسعماك هنت (دمتخم] ظروممرا و (44)

 1913-1516, 7176 طعمسموتتع []ةىامررب عصام, 200 5عتتعقر نأ. ١7 (1952),م. 24
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 ةنول مايأ ىلع ةرظن (10طط 5582015) سيسنارف دوج ىقلأ دقو
 ةورثلا مكارت ىأر" يذلا يرثلا لجرلا فصوف «1851 ماع ةبراضملا
 ةيداعلا رامثتسالا طامنأ دودح زواجتي نييعانصلل ةبسنلاب ناك يذلا
 ىذلا لاملا ىأر دقل .ةفصنم ةينوناق ةقيرطب همادختسا هسحأ ام اذإ ًامئاد
 امدنع ءردهب وأ برحلا ضورق يف رّمثتسُي «هبابش علطم يف «ناك
 مادختساو «قرطلا قشو «ةيبونجلا اكيرمأ مجانم يف «هتلوجر تلمتكا
 صاصتما ناكو .ةيراجتلا لامعألا عيسوت يفو «ةلماعلا ىديألا
 ٍبتنَأ يذلا دلبلا يف .هحاجن دنع «متي لاملا سأرل (' ةيديدحلا ةكسلا ”)
 ضورقلاو ةيبنجألا مجانملا يف لاحلا هيلع تناك ال افالخو .هيف
 ةميدع ودغت وأ ىشالتت نكت مل هذه لاومألا سوؤر نإف ءةيبنجألا
 450 ةمَقلا

 دم ىرخأ ًالاكشأ دجتس لاومألا كلت تناك اذإ امع لؤاستلاو
 لازت امو «ةيرظن ةلأسم نم رثكأ سيل ءالثم ءانبلاك .يلحملا رامثتسالا
 ةكسلا رمألا عقاو يف تدجو دقل .رظنلا لمدحت ةيضق اهنع ةباجإلا
 ريغب عاستالا اذهبو ةعرسلا هذهب اهؤانب الوقعم نكي مل يتلا ةيديدحلا
 طساوأ يف اميس الو ءاهيف بصتو قفدتت تناك يتلا لاومألا سوؤر
 ةفداصم هذه عطاقتلا ةطقن تناكو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا
 عيمج لح نم .ةدحاو ةعفد .تنكمت ةيديدحلا ةكسلا نأ كلذ ؛ةديعس
 .ىداصتقالا ومنلا اهيلع ىوطني يتلا تاالكشملا

 1هاجص [ستصعتح, 4 ريقورمم هز اطنم طسهأتكط ظخمتاطمرن, 5 ؟نعاوأ 1 ءاهنامرك نسم (45)
 ممم وننوسعب ]820-]845 (طممكمتتت ل مط 8ع7182, 01/1 عمر هما 1ب.هط عت طق, 1551

 بما. 2, م. 1367 العممصب 'طبعاع 71176 12110 كوس مزج ما لمعنو ةقامسملمب ]خط 180. (ط 650012:
 2. اوم, 1846), 5ءعاممع, هصل 1طمصتقم 100]ععب 4 115101] نإ طم عمج ه710 0/] 1

 ك1 م16 م ]ع © تيآهنقممم ل مرت 1793 10 837 بوآ. 11, مم. 275 ه0 333-334:

 . ةيديدحلا ةكسلا لع ريشكنال ىف ةيمكارتلا ضئاوفلا اهتسرام يتلا طوغضلا نع
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 أما .خرؤملا تامهم نم ادحاو ابناج لثمي عينصتلا محز عبتن نإ

 ةداعاو ةيداصتقالا درا وملا دشح ءاصقتسا وهف ءرخالا بناخلا

 ةظفاحملاب نيلاطم اناك نيذللا عمتجملاو داصتقالا فيكتو ءاهمادختسا

 .ديدحلا يروثلا راسملا ىلع

 ناك يذلا ءرطخألا امبرو «لوألا لماعلا ىه لمعلا ىوق تناك

 ينعي يعانصلا داصتقالاف .همادختسا ةداعإو هدِشح يرورضلا نم
 يأ) ناكسلا نم يعارزلا عاطقلا مجح عم هيف بسانت ال ًاداح ًاضافخنا

 ديازت يأ) يعارزلا ريغ عاطقلا يف ًاداح ًاعافتراو «(يفيرلا عاطقلا

 يف ةلاخا يه امك) ايرقت ةدكؤم ة ةروصب «ىنعي امك «(ىرضحلا عاطقلا

 .ناكسلا ددع يف ًاعراستم ًاماع ًاديازت (ةساردلا هذه اهيطغن ىتلا ةرتفلا .

 ءءاذغلا ريفوت يف داح عامترا ىلإ ىدؤي نأ كلذ نأش نم نإف ىلاتلابو

 ةروث" بلطتي رمألا نأ يأ ؛ةيساسأ ةروصب ةيتيبلا ةعارزلا نمو
 ,360* ةعارز

 ايناطيرب يف ةيعارزلا ريغ تانطوتسملاو تادلبلل عيرسلا ومنلا نإ
 .ةعارزلا تناكو .ةعارزلا زفح يف ءةليوط ةدملو .عبطلاب مهسأ دق

 نإ ىتح «ةيعانصلا لبق ام لاكشألا يف ةءافكلا ةيندتم ءظحلا نسحل
 .«يشاوملا ةيب رت يعاولا مامتهالا صضعب ءاليإ لثم «ةطيسب ةليلق تائيسحن

 ةعارزب وأ ءاهميظنتب مامتهالاو عرازملا ديمستو «ليصاحملا ريودتو
 قبس دقو .هل ليثم ال ريبك دودرم جاتنإب ةليفك تناك «ةديدج ليصاحم
 نم ىلوألا لحارملل قيرطلا دهمو ءةيعانصلا ةروثلا يعارزلا ُرّيغتلا اذه

 عرازملا نأ عم ءامدق هعافدنا يف مخزلا رمتساو .عراستملا ناكسلا ديازت

 اهحلاعي ىتلا ةرتفلا ةياهبن لبق يأ «ةيراخبلا ةنيفسلاو ةيديدحلا ةكسلا رصع لبق (46)

 «كلذ عمو .ةهدودحمم ةيئاذغلا داوملا رم همخحض تايمك داريتسا تايناكمإ تناك «فباتكلا أله

 .ةماع هروصب ءاذغللت ايفاص ًادروتسم رسع نماثلا نرقلا نم تانيئامثلا لدم ايناطيرب تحبصأ
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 ةيلايخلا ةفلكلا بقعأ يذلا داسكلا لعفب اريثك تررضت دق ةيناطيربلا
 ,كاذنآ ترج ىتلا تاريغتلا تناك امبرو .ةينويلبانلا بورحلل ةظهابلا
 ىتح «ريبك دح ىلإ ةعضاوتم «يلامسأرلا رامثتسالاو ةناقتلا ةيحان نم
 نإ لوقلا نكمي ىتلا ةرتفلا يهو ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا
 ةدايزلاو .حضنلاو غولبلا ةلحرم اهيف تغلب دق ةيسدنهلاو ةيعارزلا مولعلا
 نرقلا كلذ نم تانيثالثلا يف ةيناطيربلا عرازملا تنكم يتلا ءجاتنإلا يف
 امع تارم ثالث وأ نيترم اوداز ناكسل بوبحلا نم ةئملاب 98 ريفوت نم
 1 ول ققحتت نأ اهل نكي مل: ,07” شع نماثلا نرقلا طساوأ يف هيلع اوناك
 اقافا تداترا يتلا جهانملا ينبت اهزربأ نم ناك لماوع ةدع رفاضتت

 .ةحولفملا قطانملا يف عسوتلاو «ديشرتلاو ءرشع نماثلا نرقلا يف ةديدج

 نع :ةينقتال ةيعامتجا تاالوحم لعفب .هرودب .هلك كلذ زجنأ لقو

 تلثمت ىتلا ءىطسولا نورقلا نم ةررحتملا ةيعامجلا ةحالفلا ةيفصت قيرط
 ةعارزلاو .("قالغإلا ةكرح' يأ) عاشملا يعارملاو ةحوتفملا لوقحلاب
 ريغ ةيدياقتل فقاوملاو ءيتاذلا ءافتكاالا قيقحتتأ نوح المنا اهس اهسرامي ينل

 ردح الح تلح ةعاوزلا ةلكشم نإف .رشع نماثلاو رشع سداسلا

 أددع مصي ادلب كلذب ايناطيرب تدعو «بعانملا نم رذف لقأب ءاديرف

 نيرجأتسملا نيعرازملا نم ًالدتعم ًاددعو «يضارألا كلام رابك نم اليلق

 هذه تزجنأ دقو .نيروجألملا لامعلا نم امخض ًاددعو .نيراجتلا

 هاظن ' نإ .ديلاقتلاب نيثبشتملا فيرلا ءاهجو تلمش لب «نيئاتسملا فيرلا
 ةيئاقلت هروصرد ةأضقلاو ءاهجولا هأنش ىذلا ءارقفلا ثوغل " لن الم اهئيبس

 رخآ ربتعا دق ءاهدعبو 1795 ماع ةعاجملا ةنس لبق تاعطاقم ةدع يف
 .49يدقنلا لخدلا لكأت نم ميدقلا يفيرلا عمتجملا ةيامحل ةمظنم ةلواحم

 حب[ ناطملا, 11:6 21ءازمردمبر ه] 3111511 نك, »ص. 4 47(0)
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 اهب يمحن نأ ةيعارزلا حلاصملا تلواح يتلا "ةرذلا نيناوق" تناكو

 ةيداصتقالا ديلاقتلا نم مغرلا ىلع 1815 ماعلا دعب ام ةمزأ نم ةعارزلا

 ةعارزلا عم لماعتلا ىلإ عوزنلا دض انايب ءاهنم بناج يف «ةعبتملا

 اهريغك ءاهدحو حبرلا ريياعم قفو اهيلع مكحلا نكمي ةعانص اهرابتعاب

 طوطخلا يف ةسئاي تايلمع تناك تاكرحلا هذه نأ ريغ .ةطشنألا نم

 دقو ؛ةيفيرلا قطانملا يف ةيئاهن ةروصب ةيلامسأرلا لوخد دض ةيفلخلا

 ةقبطلا ةجوم هتققح ىذلا ىردذحلا مدقتلا مامأ ةميزهلاب رمآلا رخآ تينم

 ء1834 ماع ديدجلا "رقفلا نوناق" رادصإب 1830 ماعلا دعب ىطسولا

 . 18546 ماع ةرذلا نيناوق ءاغلإو

 ىعامتجالا لوحتلا اذه ققح «ةيداصتقالا ةيجاتنإلا ةيحان نم

 داز ةعجاف ىلإ رمألا لآ دقف «ةيناسنإلا ةاناعملا ةيواز نم امأ .أ رهاب ًاحاجن

 ٌرجو 61815 ماعلا دعب يعارزلا عاطقلا باصأ يذلا داسكلا اهعقو نم

 نيسمحتملا ةاعدلا نم ادحاو نإ لب .فيرلا ءارقف ىلع سأيلاو سؤبلا

 بقاوعلاب رثأتلا لك رثأت دق .غنوي رثرا وه .يعارزلا مدقتلاو قالغإلل

 ىلع ةديمح ًاراثآ كرت لوحتلا اذه نأ الإ .©لوحتلا اذهل ةيعامتجالا

 تناك ىتلا ةلماعلا يديألا ىلإ جاتحم يعانصلا داصتقالاف ؛ ؛ عينصتلا ةيلمع

 يف نويفيرلا ناكسلا ناكو .قباسلا يعانصلا ريغ عاطقلا نم ءىجت

 رداصملا مهأ هصاخ ةروصب ادنلريإ نم دورجاهلا نودفاولا وأ .لخادلا

 .””ءارقفلا نيحداكلاو نيجتنملا راغص ىتش ىلإ ةفاضالاب «ةلماعل ىوقلل

 نأ عمو ٠ .ةرورضلا دنع معدلا ميدعت قيرط نع ءارققلل اشاعم ماظنلا اذه لفكي 48)

 نيب زاوعإلا ةجرد ةدايز ىلإ رمألا رخآ ىدأ هنأ ريغ «ءاياونلا نسحب رمألا لوأ مستي ناك ماظنلا

 .ءارقفلا

 471هل5ك ه] العمانيات عب الأ. 260071 م 4 (49)

 ةيلامجإلا ةدايزلا نم لب ءرداصملا هذه نم يتأت ال ةلماعلا ىديألا نأ ىري نم ةمث (50)

 , يغبني « يعانصلا داصتقالا يبمف ؟باوصلا فتناجهت هله رظنلا ههجو نأ ريغ .ناكسلل ةعراستملا

 ىبعيو ٠ .ةيسنلا ىلع لب « ةيعارزلا ريع لمعلا ةوف يف دادعألا ىلع ةداحلا ةدايزلا رصتفت ال نأ

 - بج ءمهدادجأ شاع امك نوشيعيو ىرقلا يف نوقبيس اوناك نيدلا ءاسنلاو لاجرلا نأ كلذ
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 ىلع مهماغرإ نم دب ال لب «لاجرلا ةديدحلا نهملا بذتجت نأ نم دب الو

 .نومزتعيو رمألا لوأ تايرغعملا هذه لض ةعانملاب ل وعتمتي اوناك اذإ كلذ

 لإ 517 يربلقتلا مهتايح بولسأ يف رارمتسالا «بلغألا ىلع اوناك امك
 تناكو ؛ ةلعاف رثكألا عفادلا تناك ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ءابعألا نأ

 ةرزجلا يه ةدلملا ةأبح أاهرفوت يتلا ةيرحلا ةحاسمو ةعفترملا روجألا

 مهتازكترم نم لاجرلا ريرحن لإ ةيعاسا ىوشلا تناكو .ةيليمكتلا

 و ارشع مساتلا نرقلا نم اغلا فصنلا ىف هيلع تحبصأ اهب ةنراقم

 يتلا ةريثملا ثراوكلا لعفب الإ ثدحت نأ ةعساولا ةرجهلل اردقم نكي

 وحن تعفد ىلا ادنلريإ يف ةعاجملا لثم 0 ماعلا دعب ةعئاش تحبصأ

 نم نويل" فصنو نييالم ةينامت ا فصنو دويلم

 16 رق رياح تناك ا ايلاطيرب يف ىوقأ ىوقلا هذه ت تناك كلذ

 ىف ترثعت امك ايناطيرب يف ةيعانصلا ةيمنتلا ةريسم ترثعتل «كلذ الولو

 راغصو نيعرازملا طاسوأ يف يبسنلا حايترالاو رارقتسالا ببسب اسنرف
 ,(520ي ءلطملا ةلماعلا يديألا باذتجا نم ةعانصلا مرح امم «نييزاوجربلا

 باذتجا نم ةيمهأ لقأ لظي لامعلا نم ةيفاك دادعأ باذتجا نأ ديب
 نرقلا ةبرجت انل نيبتو .ةمزاللا تاراهملاو تالهؤملاب عتمتت ةيفاك لمع ةوف

 .لاوحألا عيمج يف 0 يف لدعملا هيلع ناك امن أطبأ ناكو ٠ . مهنيب يناكسلا ديالا لدعم نم
 وأ ءرارقتسالاب مهدادعأ تذخأ مأ .صقانتلاب نوعرازملا ناكسلا أدب عأ ومس علاحلا وش اذهو

 .كيازتلاب

 بيرام ظلانك ال[ نورعب زدميكا »امام مناقم هنن طمطم“. 3004 6 نإ (51)
 رجمموممبتع طصهعاممسعمت, كايلتعج هك اطع امققاتلتاع 0 اموال ماكدنتمس (!خطقعمب 1077

 ا مرمزعت (ةت0معأا آنملت عاولاال ©[ عوقب 1951)

 ةرجعهلا ىلع ءةذحتملا تايالولا 0 كمدعل نأ , كلذ نم الذب افاطيرب ف ناك 252(
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 عيمج ىلع نإ .ةبوعص دادزا دق ةجرحلا ةلكشملا هذه لح نأ نيرشعلا

 ؛ ةعانصلا بساني بولسأب لمعلا ةيفيك اوملعتي نأ ءرمألا لوأ «لامعلا

 لمع نع ًامامت فلتخي يذلا لصاوتملا مظتنملا يمويلا لمعلا عاقيإ يأ

 نم فلؤملا لقتسملا يفرحلا لمع وأ «ةيمسوملا تابلقتلل عضاخلا عرازملا

 عم بواجتلا اوملعتي نأ لامعلا ىلع نأ امك .ةعطقتم ةتوافتم ءازجأ

 ىلع نوكشي كاذنا نويناطيربلا لمعلا بابرأ ناك دقل .ةيلاملا زفاوحلا

 'لسك" نم «مويلا ايقيرفأ بونج يف مهؤارظن وكشي املثم «ماودلا
 دسل يفكي أرجأ اوضاقتيو اولمعي نأ ىلإ مهليم نم وأ لامعلا

 دجو دقو .لمعلا هدعب نوكرتي دحاو عوبسأ ةدم ةيشيعملا مهتاجايتحا
 مراص يطابضنا يبيدأت ماظن يف ةلكشملا هذهل ًالح كاذنآ نومدختسملا

 نوناقلا مادختساب مداخلا  ديسلا ةقالع ديكأتو «تامارغلا ىلع لمتشي)

 عفد يه هلك كلذ نم مهأ ىرخأ ةسرامم ىيفو .(لمعلا بر ةحلصل

 لاوط رمتسملا لمعلل رطضي ثيحب لماعلل «نكمأ امثيح «ليلق رجأ

 لماعملا يفو .” لخدلا نم ىندألا دحلا ليصحت نم نكمتيل عوبسألا

 بابرأ دجو ءاحاحلإ رثكأ لمعلا يف طابضنالا ةلكشم اهيف تناك ىتلا

 لقألا ةيعاوط رثكألا لافطألاو ءاسنلا مادختسا مهل بسنألا نأ لمعلا

 ماعلا نيب ةيزيلجنإلا نطقلا عناصم يف نيلماعلا عبر وحن ناك دقف .ةفلك

 نم مهددع فصن نم رثكأو «نيعئابلا لاجرلا نم 7 ماعلاو 4

 ٍينامث نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا نم نوقابلاو «تايتفلاو ءاسنلا

 ىرخأ تاسرامم ترشتنا «لمعلا طابضنا نامضلو .2*ةنس ةرشع

 ةيلمع نم ىلوألا لحارملل ًازجملا عباطلاو ريغصلا مجحلا سكعن

 وه رهاملا لماعلا رابتعا يآ ؛نطابلا نم ريجأتلا اهنيب ناكو :عينصتلا

 .باتكلا اذه نم رشاعلا لصفلا «371-373 ص رظنا (53)

 ظامحسع, 1[ طع ظءولبعاتالالون 01 نديصتكما دص اطع آةمعومطتمع ©مامم آمنوا (54)

 كستمع اطع الامعأءعمتخط (نعططللالا“* 0. 8

 ةرشع ةثلاثلا نود مه نمم لافطألا ددع ىلع داح ضافخنا أرط «كلذ نم مغرلا ىلع

119 



 .نطقلا ةعانص ىفف .هعم نيلماعلا ةرهملا ريغ لامعلل لمعلا بر
 نولمعي «تانبلا ثلثو «دالوألا يثلث وحن ناك «لاثملا ليبس

 .دكشأ ةبقارل مهعضخأ امن ءةرشابم 'هيلغشملا ةرمإ تحت نيمدختسم "

 ىلاملا زفاحلا ناكو «عناصملا جراخ عسوأ ةروصب تابيترتلا هذه ترشتناو
 نولمعي نم ىلع ةباقرلا ديدشت ىلإ اذه ىعرفلا مدختسملا عفدي يذلا وه

 .مهلمع يف يخارتلا نيبو مهنيب لوؤحلل هفارشإ تحت

 ةيفاك دادعأ بيردت وأ فيظوت يف لثمتي ةبوعص رثكألا رمألا ناك
 .«.فرحلا ضعب , نأ نم مغرلا ىلعو . .اينف نيبردملا وأ ة ةرهملا لامعلا نم
 ةسسن نأ الإ «ةيلمعلا ةيحانلا نم رييغت نود نم ترمتسا .ءانبلا لح

 .ةثيدخلا ةعانصلا ىف ةعفان تناك ةيعانصلا لبق ام تاراهملا نم
 تقبس ىتلا 0 يلب هيايش ذل فيفخلا مينصتلا ىدأو

 .ةبسانملا تاراهملا نم عساو نوزخحم مكارن ىلإ ءظحلا نسحلل ١09« ماعلا
 «لافقلا حبصأ اذكهو .ءاوسلا ىلع نداعملا ةحلاعمو حسنلا بيلاسأ يف
 وه .نداعملا عم قيقدلا لماعتلا نونقتي نيذلا لئالقلا نييفرحخلا نم وهو
 ًامسا هيطعي ناك ام ًاريثكو ةيبوروألا ةراقلا يف تالآلا عناصل فلّسلا
 ' سدنهملا" وأ ءةلآلا لغشم رودلا اذه ىلوت دقف ءايناطيرب يف امأ .ام
 نم نكي ملو .(اهجراخو مجانملا لخاد زرب ىذلا) "ةلآلا سدنهم" وأ
 نيدعتلا لماع نم لك ىلع قلطي ' سدنهم' بقل نأ ةفداصملا ليبق

 يوذ نم نيينقتلا نيلماعلا رثكأ ناكو .ططخملاو .ممصملاو .رهاملا
 ةيلالا يحاونلا يف ة ةرهملا لاجرلا ءالؤه نيب نم نومدختسي ايلعلا بتارملا
 ىلع دمتعا يىناطيربلا عينصتلا نأ عق ةاولاو .مهسفنأ ىلع نودمتعي نيذلا
 و قيم طيطخت يأل عضفي نكي م يذلا اذه ةمدقتما تاراهملا ردصم
 خراصلا لامهإلا رسفي ام كلذو ؛يّراقلا عينصتلل ًارفوتم كلذ نكي
 .قحال تقو يف هتفلك لمحتيس يذلا دلبلا اذه يف ينفلاو ماعلا ميلعتلل

 ةلكشم نكت مل «ةلماعلا يديألا نيمأتب ةقلعتملا تالكشملا لباقمو
 لودلا يف لاحلا هيلع ناك امل ًافالخو .ةمهم ةلأسم لاملا سأر نيمأت
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 لباقلا زهاجلا لالا سأر يف ًاصقن هجاوت ايناطيرب نكت مل «ةيبوروألا

 ىلع اورطيس نم نأ يف انه ةيساسألا ةلكشملا تلثمت دقو .رامثتسالل

 .يضارألا كالم مهو «رشع نماثلا نرقلا يف لاومألا سوؤر ةيبلغأ

 .مهتلكاش ىلع مه نمو نولومملاو «نحشلا نفس باحصأو ء«راجتلاو

 ءأدبي رامثتسالا ناكو .ةديدحجلا تاعانصلا ىف رامثتسالا نوهركي اوناك

 اهتيحنت مث ةريغصلا ضورقلا وأ تارخدملا عيمجتب .«نايحألا بلغأ يف

 حبصأ . لحما لاملا سأر صقن ببسبو .حابرألا ليغشت ةداعإ قيرط نع

 اذجو اريتقتو ًاريبدت رثكأ ؛ مهنم نويماصعلا اميس الو «نييعانصلا لثاوأ

 اذه نأ ريغ ؛لالغتسالل ًاضرعت رثكأ مهعم نولماعلا ادغو «ءًاذاوحتساو

 ىلع ال ينطولا رامثتسالا ضئاف قفدت يف رثعتلا ىلع لدي ناك عضولا

 دادعتسا ىلع رشع نماثلا نرقلا ءايرثأ ناك «ىرخأ ةيحان نم .هروصق

 اصوصخن «عينصتلل ةديفم ةنيعم ةيراجت تاعورشم يف مهلاومأ رامثتسال
 .نفسلا وسر ضاوحأو تاونقلا لثم) لقنلاو تالصاوملا تالاجم ىف

 ىلع اهئارو نم نولصحي يضارألا كاآلم ناك يتلا مجانملاو «(قرطلاو

 اهبترادإ مه اولوتي مل ولو ىتح عيرلا

 يف «ليومتلاو ةراجتلا طامنأ يف تابوعص اضيأ ةمث نكت لو

 ىدل ةفولأملا رومألا نم ناكو .ءاوس دح لع ماعلاو صاخملا نيعاطقلا

 دوزخمو «يراجتلا لدابتلا تالاوحو «ةيقرولا ةلمعلاو «كونبلا سانلا

 ءارو ام يف يراجتلا لماعتلل ةينفلا تاليصفتلاو ءمهسألاو . عئاضبلا

 ىلع نيرداقلا نم ةريبك دادعأ ترفوت امك .قيوستلاو ء«ةلمحلابو راحبلا

 نإف «كلذ ىلع ةوالعو .اهتاءارجإ ملعت وأ ةطشنألا هذه عم لماعتلا

 ىلع لدت «رشع نماثلا نرقلا ةيابن لولحب «تناك ةموكحلا تاسايس

 ةفلاخملا نيناوقلا نأ امك .ىراجتلا لمعلل ةماتلا ةيولوألاب مزاحلا مازتلالا

 نايسنلا ّيط تدغ دق (يعامتجالا رودويث نوناق لثم) تاسايسلا هذهل

 1813 ماعلا نيب ةدتمملا ةرتفلا ىف رمألا رخاآ تيغلأ نأ ىلإ ديعب نمز ذنم

 ةهجولا نمو .ةعارزلاب اهيف لصتت يتلا لاوحألا يف الإ 5 ماعلاو

 ةيلالا تاسسؤملاو نيناوقلل ةزيمملا ةمسلا وه تفاهتلا ناك «ةيرظنلا
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 ال ةيدداصتقالا ةيمنتلا ةقاعإل تممص ىتلا ةيناطيربلا ةيراجتلاو
 رادصإ ىرورضلا نم ١٠م تلعج .لاثملا ليبس ىلع ؛« ءاضأ كلذ ؛اهريوطتل

 اهيف ديرب ةرم لك ناللريلا فبناج نم ةفلكلا ةظهأب " هصاؤكل ٠ نيناوف

 ةيسنرفلا ةروثلا تمدقو .ةمهاسم ةكرش سيسأت سانلا نم ةعامج

 رثكأ تايلآ «ةيبوروألا ةراقلا ةيقب يف مهذوفن لالخ نم ؛نييسنرفلل
 دقف «ةسرامملا ةيحان نم امأ .ضارغألا هذه قيقحتل ةيلعافو ةينالقع
 اوقوفت مهنإ لب ءديج وحن ىلع مهرومأ ريبدت نويناطيربلا عاطتسا
 .لاجملا اذه ىف مهيسفانم ىلع ةريبك ةروصب

 ع طبطختلا ىلإ رقتفت يتلا ةيطابتعالا ةيبيرجتلا ءاوجألا هذه لثم يف
 سيياقملاب ايوضوف اريغص ناكو «يسيئر ي عانص داصتفا لوأ يلب
 هذه ىتح ايناطيرب يف ًاحضاو هيف يوضوفلا بناجلا لاز امو «ةثيدحلا
 يف ةباغ ودبي هنإف 5 ماعلا سيياقمب هيلإ انرظن اذإ امأ .ةنوألا
 ىلع تماف يتلا ندملا نآل ؛ةمدصلاب ساسحإلا دلوي هنأ عم ,ةماخضلا
 قطانم يف يه امب الاح أوسأ ةلماعلا ةقبطلاو . حبقأ تناك هساسأ
 لقثملا وجلاب ًاعرذ نوقيضي اوناك بناجألا راوزلا نأ امك 530 ئخأ
 كرحتت ةيحاشلا سانلا ريهامج تناك ىذلا .ءناخدلاب عبشملا .«سابضلاب
 ناصح نويلم ةوق قلطأ يعانصلا داصتقالا اذه نأ ريغ .ًاباهذو ةئيج هيف
 ةعبس ىلع ديزي ام ىلع ًايونس نطقلا نم ةدراي ينويلم جتنأو ءاهلاقع نم
 نيسمخح وحن ضرألا نم جرختساو ءةيلالا لاونألا نم ًانويلم رشع
 نويلم نيعبسو ةئم لداعي ام دروتسا وأ ردصو ءمحفلا نم نط نويلم
 ناك ام يفعض ةيناطيربلا ةراجتلا مجح ناكو . .ةنس لك عئاضبلا نم هينج
 ىلع تمدقت دق داكلاب ايناطيرب تناكو «ةيسنرفلا اهتسفانم ىدل هيلع
 كالهتسا يفعض نطقلا نم ايناطيرب كالهتسا ناكو «-00 ماع اسنرف

 امب أوسأ تناك ايناطيرب ىف ةلماعلا ةقيطلا لاوحأ نأ نيثدحملا نيخرؤملا ذحأ ىري (50)

 [1 عاج 56عر : رظنا .1845و 130 نيماعلا نيب ةرتفلا 8 مومعلا ىلع اسنرف ىف هيلع تناك

 رز وروأرن و ةءمرجوردتوبم لع اد 1 نمععر 701. 2, 5. 159
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 «يسنرفلا كالهتسالا فاعضأ ةعبرأو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 هلمعتسا ام يفعض جتنملا اذه نم يناطيربلا درفلا لمعتساو ءًايداصتقا

 فاعضأ ةثالثو «عينصتلا ىوتسم ىف اهيلت ىتلا اكيجلب اهتراج ىف هريظن

 طسوتملا فاعضأ ةعبرأ نم رثكأو «ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف لدعملا

 نم هينج نويلم ةئمثالثو نيتئم نيب حوارتي ام نأ امك .اسنرف ىف
 .ةدحتملا تايالولا ىف اهعبر ناكو  ةيناطيربلا ةيلامسأ ولا تارامثتسالا

 نم تابلطلاو تادئاعلا تبلج دق  ةينيتاللا اكيرمأ ىف اهسمخ وحنو

 ."ملاعلا لغشم " «قحب ءايناطيرب تناك دقل .**'لاعلا ءاحنأ عيمج

 ةروشثلا نأ ناملعي ءعاوس لح ىلع .ملاعلاو ايناطيرب تناكو

 ىلإ نيردابملاو راجتلا دي ىلع ءرزحجلا كلت ىف تقلطنا ىتلا ةيعانصلا

 اهسومأن لاكو .مهلالخ نمو .هيداصتقا تاعورشم ىف ةرطاخملا

 يف دويق نود نم عيبلاو قاوسألا صخرأ نم ءارشلا وه يساسألا

 نكي ملو «لاح ىلإ لاح نم ملاعلا ليوحتب موقت تناك ىتلا يه ءاهالغأ

 ءامدقلا كولملاو ةميدقلا ةهلالا تدغ دقف .اهتريسم ةلقرع عيطتسي ام ةمث

 رصعلا ىف ةيراخبلا تالالاو لامعألا لاجر مامأ لؤط الو مهل لوح ال

 .كيذدحلا|

 مال ط ملا, 7ع 221 ءاةممورم هر ك:ميتكاتعع, هسمل آسصلقط, “طستتولط ظدلفسعم هآ (56)

 [ةهرطتعمأك ةنطل (نةمئاقأ طءصمتأا 01 19137-1816* مم. 228-09

 .1854 ماع ءاديدحت «ريدقتلا اذه عضو
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 تكلاثلا لصفلا

 ةيسنرفلا ةروثلا

 ليلجلا بولسألاب اباجعإو ًامارتحا ينحني ال يذلا يزيلجنإلا نإ'
 ؛ملاعلا اهدهش يتلا تاروثلا مهأ نم ةدحاو نآلا هيف يرجت يذلا

 نل وهو «ةيرحلابو ةليضفلاب ساسحإلا ميدع نوكي نأ نم دب ال
 ام اودهشي نأ مهظح نسح نم ناك نيذلا ينطو ءانبأ نم نوكي

 .ةميظعلا ةنيدملا هذه يف ةيضاملا ةثالثلا مايألا لالخ ىرج

 ." ططش الو هيف ٌولغ ال هلوقأ ام نأ لع دهشيسو

 /زوق 21) (776 814ه: ع مموا) تسوب غننروم يذ ةفيحص

 اهومكح نيذلا كئلوأ ةمكاحم ىلإ عراستس ةرينتسملا ممألا نإ '

 شوحولا اوشياعيل «ءارحصلا ىلإ كولملا برهيس .نالا ىتح

 ةعيبطلا يفوتست فوسو ؛ةيشحو اهنوهاضي ىتلا ةيراضلا

 . اهفوقح

 ءرمتؤملا ىف ىقلأ باطخ ."اسنرف روتسد لوح" .تسوج ناس

 .1793 ليربأ /ناسين 4
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 وحن ىلع لكشت دق رشع عسانتلا نرملا ملاع يف داصتقالا ناك اذإ

 ةسايسلا لإف . ةيناطيربلا ةيعانصلا | ةروشلا ريثأت تح يساسأ

 ةداملا نالثمي نيذللا عناصملاو ديدحلا 00 ومن ملاعلا اذهل ايناطيرب
 ةيعانصلاو ةيداصتقالا ىنبلا باب تحتف ىتلا ةرجفتملا ةيداصتقالا
 يتلا يف اسنرف نأ ريع ٠ .هيعارصم ىلع يبوروألا ريغ ماعلا يف ةيدياقتلا

 ةعشانلا ممألا 0 زمرلا ةباثمب حبصأ هلكش نأك امهم :ناولألا

 نيب (ملاعلا ىفو لب) ابوروأ يف ةيسايسلا ةطشنألا تروحمبو .ةلعاصلا

 [789 ئدابمل رصانملا لاضنلا لوح ديعب دح ىلإ 1917 ماعلاو 9 ماعلا
 تحرط دقل .1793 ماع ةريثم لا تاروطتلا لوح ىتح وأ ءاهل ىداعملا وأ
 ةلاكيدارلاو ةيلاربيللا ةسايسلاب ةصاخلا اياضقلاو تادرمملا اسن رف

 لوألا ميظعلا لاثملا تحرط امك ؛ :ملاعلا مظعم مامأ ةيطارقميدلا

 نوناقلا لودلا رثكأل أاسنرف تمدق أمك .تادرعمو اموهفم ءةيموقلل

 .ىرتملا س ايقلا ماظنو ,ينقتلاو يملعلا ميظنتلا جدومنو .ىروتسدلا

 ثريدحلا ماعلا ايج ولويديأ تفرتخا . يسنرفلا ريثأتلا لالخ نمو

 راكفألا مواقن .نيحلا كلذ ىتح «تناك يتلا ةميدقلا تاراضحلا

 .©2”ةيسنرفلا ةروثلا هتققح ىذلا لا زاجنالا وه هلك كلذ ناكو .ةيبوروألا

 تامزألا رصع ءانيأر امك ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ تناك

 .ةيسنرفلا تاريثأتلاو ةيناطيربلا تاريثأتلا نيب قرفلا ميخضت يف يلاغن ال نأ انيلع (1)
 لك ناكو «ناسنإلا طاشنلل ددحم ناديم ىلع هريثأت رصقي مل ةجودزملا ةرونلا يزكرم نم أيأ نإ
 ىقتلا امدنع ىتحو .كلذ مهو .رخآلل اسفانم ال ًالّمكم ارود ىدؤي نيزكرملا نيذه نم

 قلطأو تعرتخا ىتلا «ةيكارتشالا لثم دحاو موهفم ىلع احوضو رثكألا ةروصلاب نافرطلا
 نيهاجتا نم مت دق ءاقللا اذه نإف ءامهيلك نيدلبلا يف هسفن تقولا يف مسالا اذه اهيلع
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 دوقعلا تناكو .ابوروأ يف ةيداصتقالا اهمظنو ةميدقلا مكحلا ةمظنأل

 ةيسايسلا بارطضالاو لملمتلا تاكرحب ةلفاح نرقلا كلذ نم ةريخألا

 ىف لالقتسالاب ةبلاطملا تاكرحتلابو «درمتلا دودح ًانايحأ تبراق ىتلا

 كلذ رصتقي ملو «لاصفنالاب ةبلاطملا دح ًانايحأ تغلب دقو «تارمعتسملا
 اذنلريإ اضيأ لمش لب «(1776-1783) ةدحتملا تايالولا لع

 1783-1787(2) ادنلوهو «(1787-1790) حييلو اكيجلبو (1784-1782)

 ناكو .(1779) ارتلجنإ «تالليلحتلا ضعب لوقت امك 2« ىتحو فهينجو

 ام يسايسلا لملمتلا تاكرح نم ةبكوكلا هذه نيب شهدملا زيامتلا ىف

 ةروشلا رصع"' نع ثيدحلا ىلإ نيثدحملا نيخرؤملا ضعب عفد

 قمعألا تناك نإو ءاهادحإ ةيسنرفلا ةروثلا تناك يتلا "ةيطارقميدلا
 220[ رثأ دعبألا ءاعقو

 نإف «ةيسنرف ةرهاظ درجم نكت مل ةميدقلا ةمظنألا ةمزأ نإ ثيحو

 اذه نم لوقن نأ نكميو .ةحصلا نم ردق ىلع يوطنت تاظحالملا هذه

 ةلثامم ةناكم اهتيمهأ يف تلتحا دقو) 1917 ماع ةيسورلا ةروثلا نإ قلطنملا

 ةلسلس نيب اعقو قمعألاو «ةراثإ رثكألا ىه تناك «(نيرشعلا نرقلا ىف

 .تاونسب 1917 ماعلا لبق «تلدسأ يتلا كلتك «ةليثملا تاكرحلا نم
 يف نأ ريغ .ةينيصلاو ةيكرتلا :نيتميدقلا نيتيروطاربمإلا ىلع ماتخلا راتس

 نوكت ال دق ةيسنرفلا ةروثلاف ؛ةيرهوج ةطقنل الافغإ ليلحتلا اذه لثم

 عيمج نم ةوقو ارثأو اقمع رثكألا يه تناك ابهنأ ريغ ءةلزعنم ةرهاظ

 اذإو) ابوروأ لود ىوقأ ىف «ةيادب «تعلدنا دقف .اهل ةرصاعملا تاكرحلا

 نيرشع نولثمي نويسنرفلا ناك ذإ ؛ًاناكس اهرثكأو ء(ايسور اننثتسا ام

 16. آخ. طةلصعت 4عع هز ط8تصمع واقع [عمماواممن ل طواتنتعمل ظقواممرت هز : رظنا (2)

 نال 0 © 0110 41761104, 1800-1760 (ظططصععامامت ظصصععامات الطلح عزوزاإل طاعوجب 1959), دسك

 ل20لدنع5د ©600ععاطمأ, له 0هجوع دمتقمتت 1 طجحممدكأورا ؟نطمأررازمددمت»ع لع ]م [مممعو

 40115 16 710106, 1789 - 1799, 2 هلك, همالععاتمسم طتوامقوانع (ةنتح: 1ك

 110021 مطمع, 1956), 701. 1, ءطقصاأاتع ]1
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 «ةيسنرفلا ةروثلا تناك .ءىرخأ ةيحان نمو .ابوروأ ناكس نم ةئملا يف
 ةروث ءاهتلت وأ اهتبحاص وأ اهتقبس ىتلا تاروثلا نم اهريغ نود
 وحن ىلعو «ىرخأ ةضمن ةيأ نم ًايرذج ًافرطت رثكأو «ةيعامتجا ةيريهامج
 نييروثلا نأ ةفداصملا ليبق نم نكي ملو .نراقم قايس ىف «قوبسم ريع

 ببسب اسنرف ىلإ اورجاه نيذلا "ةبقاعيلا" نييناطيربلاو .نييكيرمألا
 موت ناك دقف . .اسنرف يف نيلدتعم مهسفنأ اودجو دق يسايسلا مهفطاعت
 سيراب يف حبصأ هنأ ريغ ؛اسنرفو ايناطيرب ىف أف رطتم (100 1"هنصع) نيب
 تضخمفك يتلا جئاتنلا تناكو .نييدنو ريحا طاسوأ ىف الادتعا رثكألا
 ظافحلا يف لودلا رارمتسا .مومعلا ىلع ٠ .يه ةيكيرمألا تاروثلا اهنع
 ةرطيسلا نم صلختلا دعب نكلو ءاهيف ةمئاق تناك يتلا عاضوألا ىلع
 .نويلاغتربلاو .نابسألاو «نويناطيربلا اهيلع اهسرامي ناك ىتلا ةيسايسلا
 رصع"' لحم "كازلب رصع" لولحب تناكف «ةيسنرفلا ةروثلا جئاتن امأ
 . "يرابود مادم

 اهل ةرصاعملا تاروثلا نيب ةيسنرفلا ةروثلا تناك «ةثلاث ةهج نمو
 ةنَرْوَن لجأ نم اهلفاحج تقلطنا دقف .ةيلوسر ةلاسر تلمح يتلا اهدحو
 دقف «ةيكيرمألا ةروثلا امأ .كلذ قيقحت يف اهراكفأ تحلفأ دقو ؛ ملاعلا
 ريغ اهءارو فلخت ملو .يكيرمألا خيراتلا قاطن يف ًايريصم ًاثدح تلظ
 وأ تطبترا يتلا نادلبلا ءانثتساب) راطإلا اذه جراخ ةليلق ةيساسأ راثآ
 عيمج يف ًامّلْغمو ًامَلَع ةيسنرفلا ةروثلا تناك دقل .(ًةرشابم اهب ترثأت
 نم ًةلمج اهتايعادت تزفح «ةيكيرمألا ةروثلا جل ؛اتنل ًافالخو .نادلبلا
 .1808 ماعلا دعب ةينيتاللا اكيرمأ ريرحت ىلإ تضف يتلا تاضافتنالا
 اهنم يور ناهوم مار ىحوتسا ثيح «لاغتربلا ىتح اهراثآ تّعَّشو
 ةيدنهلا ةيموقلل دئارلا جذومنلاو ةيودنه حالصإ ةكرح لوأ سيسأت ة ةركف
 نتم ىلع رحبي نأ ىلع رصأ 21830 ماع ارتلجنإ راز امدنعو) ةثيدحلا

 ةروثلا تناك .(ةيسنرفلا ةروثلا ئدابمل هسامح رهظيل ةيسنرف ةنيفس
 راكفأل ىلوألا ةميظعلا ةكرحلا" يه «ةغيلب ةرابعب تفصؤو امك «ةيسنرفلا
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 ىلعو .7 "مالسإلا ملاع يف ًايقيقح ًارثأ تكرت يتلا ةيبوروألا ةيحيسملا
 تحبصأ ءرشع عساتلا نرقلا طساوأ يفف .ًارشابم نوكي داكي وحن
 نيحلا كلذ ىتح ةلمعتسملا (888) " نطو /نطف" ةيكرتلا ةملكلا

 «ةيسنرفلا ةروثلا ريثأت تحت مدختست .هتماقإ وأ ءرملا ةدالو ناكم فصتل

 ؛ةيرحلا حلطصم امأ ؛نطاوملا /نطولا وه ءرخآ ىنعم ىلع ةلالدلل

 ًاينوناق ًاريبعت هرابتعاب ةيساسأ ةروصب ءدختسي 1800 ماعلا لبق ناك يذلا
 ريغ اهذوفن امأ .يسايس نومضم هل ادغ دقف ءةيدوبعلاو قرلا هلباقي

 ةيروثلا تاكرحلا عيمجل تحرط اهنإ ذإ ؛ًامامت ًايملاع ناكف ءرشابللا

 راطإ يف (اهراصنأ هيئتري ال اقفو) اهتاظعو اهسورد تلخدأو ءةقحاللا
 47 تلا ةيعويشلاو ةيكارتشالا

 هتاروث نم ةدحاو ال ءهرصعلا ةروث تلظ ةيسنرفلا ةروثلا نإ

 فورظلا لالخ نم ال اهمهف ىلإ ىعسن نأ مث نم انيلعو .بسحف
 نأ نكميو .اسنرف يف ةددحملا عاضوألا قايس يف لب ءابوروأ يف ةماعلا

 لاوط اسنرف تناك دقل .ىلود روظنم لالخ نم ةزيمملا اهحمالم فشتسن

 ةيلودلا ةحاسلا ىف ىسيئرلا يداصتقالا سفانملا رشع نماثلا نرقلا
 يف تارم عبرأ تفعاضت يتلا ةيجراخلا اهتراجت قلقلا تراثأو .ايناطيربل
 قطانم يف يلاينولوكلا اهماظن ناكو 01780 ماعلاو 1720 ماعلا نيب ةرتفلا

 نأ ديب .يناطيربلا ماظنلا نم ةّيمانيد رثكأ (ةيبرغلا دنهلا رزج لثم) ةنيعم

 يرامعتسالا عسوتلا حلاصمل قبس يتلا ءايناطيرب ةوق يف نكت مل اسنرف
 ةلودلا يه تناك دقف .ةيجراخلا اهتسايس ءايرهوج «تددح نأ

 تايكلملل يلجلا جذومنلل .ءةيحان نم رثكأ يف «ةلثمملا ءىوقألا

 8ظعرتسمت 0 ]عااك,ر 1 طع اصصصمقعأ هآأ طع طءعمعط 118ع هلام هدم ]11 عإلم* (3)

 ل نان هز انكم ساأ ظل اعتممرنب ا70أ1. 1 (1953),. م. 5

 ىف «ثاش نود .تمهسأ دقف .ةيكيرمألا ةروثلا ريثأت نم اصاقتنا كلذ ىنعي ال (4)

 |. ةليدب ًانايحأو ةسفانم ةيروتسد جذامن تحرط « قيضأ ينعمب ءامنأ امك «نييسنرفلا نفح

 رخآو تقو نيب تناك اهنأ كلذ ىلإ فاضي .ةينيتاللا اكيرمأ يف لودلا فلتخمل نويسنرفلا همدق

 .ةيلاكيدارلا ةيطارقميدلا تاكرحلل ماهلإ ردصم
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 عارصلا ناك .ىرخأ ةرابعبو .ابوروأ ىف ةقلطملا ةميدقلا ةيطارقتسرألا

 امم اسنرف ىف ةدح رثكأ .ىرخأ ةهج نم ةعلاطلا ةديدجلا ةيعامتجالا

 .ايناطيرب يف هيلع ناك

 ماعلا نإ .ةفرعملا قح هديرت ام فرعت ةديدجلا ىوقلا تناك دقل
 ةردابمو ضرألل ء ءفك لالغتسا ىلإ اعد وغرون يطارقويزيفلا ىداصتقالا

 سيياقملا ةدحوم ةوفك ةرادإ ىلإو «ةراجتلاو تاعورشملا تالاجم يف ةرح
 ماظملاو تاديبقتلا عيمج ءاغلإ ىلإو «ةسناجتم ةدحاو ةينطو ةعقبل ريياعملاو
 ةينالقعلا ىلإو «ةينطولا دراوملا ةيمنت قوعت تناك يتلا ةيعامتجالا
 اذه هجانرب قيبطت وغريت ةلواحم نأ الإ .ةبيرضلاو ةرادإلا يف فاصنإلاو
 716|1 ماعلاو 1/1/4 ماعلا نيب رشع سداسلا | سيول ىدل ريزو لوأ هفصوب

 ىلع ًاحالصإ نإ .بارغتسالا ىلإ وعدي ال لشفلا اذهو عيرذ لشفب تءاب
 ام اذإ ءهغيستست ام وأ ةقلطملا ةيكلملا عم ضراعتي نكي م ,ةلكاشلا هذه

 تناك ءانيأر امك ءامنإف ءاهرزأ نم دشي «كلذ نم سكعلا ىلع تناك
 نأ ريغ ."نيرينتسملا ةاغطلا" طاسوأ ىف كاذنا راشتنالا ةعساو
 تناك ”نودبتسملا ةاغطلا' اهيف مكح يتلا لودلا بلغأ يف تاحالصإلا
 لع ةرداق ريغ وأ «ةيريظنت تاروف درجم يلاتلابو «قيبطتلل ةلباق ريغ امإ
 يف تلشف اهنأ وأ ءاهيف ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىنبلل ماعلا عباطلا رييغت

 تداعأف «ىرخألا ةصاخلا ةيلحملا حلاصملاو تايطارقتسرألا ةمواقم

 هذه تينم دقو .اهتاذ ةقباسلا ةلودلل ةحقنم ةقمنم ةخسن ىلإ داللا

 نادلب يف اهباحصأ نم عرس ةروصب لشملاب اسنرف يف تاحالصإلا

 اذه جئاتن نأ الإ .ةيلعاف رثكأ اهيف تناك ةصاخلا حلاصملا نأل ؛ىرخأ
 رييغتلا ىوق نأ امك ؛ةيسنرفلا ةيكلملل ةبسنلاب ةيثراك رثكأ تناك لشفلا
 دوعت نأ نيبو اهنيب لوحي ًاًدح ةوقلا نم تغلب دق تناك ةيزاوجروبلا
 اهلامآب لوحتلا ىف تحلفأ ىوقلا هذه نإ لب .زجعلا ةلاح ىلإ ىرقهقفلا
 ."ةمألا" وأ بعشلا ىلإ ةرينتسملا ةيكلملا نع اهب لودعلاو
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 يتلا بابسألا مهف ىلإ انب يضفُي ال ميمعتلا اذه لثم نأ دْيِب

 ليبسلا اذه جهنت اهتلعج وأ ءاديدحت تقولا كلذ ىف ةروثلا تلعشأ

 دورابلا ليمرب ريجفتل ةرارشلا لعفلاب تقلطأ ىتلا "ةيعاطقإلا ةيعجرلا'

 .اسنرف يف

 فلأ ةئمعبرأ براقي ام طاسوأ يف ًاعئاش نمألاب ساسحإلا ناك

 نسم انويلم نيرشعو ةنالث لصأ نم ءاوناك نيذلا صاخشاللا نم

 يف عزانم الب "بخنلا ةبخن" وأ «ءالبنلا ةقبط نولكشي «نييسنرفلا

 ماحتقالا هجو يف ةقلطملا ةيامحلاب عتمتت مل اهنأ نم مغرلا ىلع عةمأآلا

 ايسور يف لاحلا تناك امك ءاذوفن لقأ ىرخأ تاقيط هسرامق ىذلا

 «نأش تاذ تازايتماب اسنرف ىف ةبخنلا هذه تعتمت دقف .ىرخأ نادلبو

 اددع رثكأ لاح ةيأ ىلع نكت مل يتلا)» بئارضلا نم ديدعلا نم ءافعإلاك

 عويرلا يضاقت ىتحو «(اميظنت لضفألا نيدلا لاجر هب يظح امن

 لقأ «ةيسايسلا ةهجولا نم «تناك ةبخنلا هذه عاضوأ نأ ريغ .ةيعاطقإلا

 . ةيسايسلا جاوؤسلاو لالقتسالا نم ءالبنلا تدرج لف :اهرهوج يف

 ةلوادتم ةعقاولا ةقيقحلا ا تلظو ناكل ءاضعأو ةزيمتملا تائعفلا

 م10هطاءودع 06) فرشلا ءالبن ةئفو ايلعلا ةيطارقتسرألا تائفلا طاسوأ يف

 اميس الو .ىتش ضارغأل قحال تفو ىف كولملا اهعدذتبا ىتلا 6000

 يفضأ ىطسولا ةقبطلا نم الاجر ت تمصو .ةرادإلاو ةملاملا تالا يف

 لالخ نم «عاطتسملا ردق اجودزم اطخس نييزاوجروبلاو نييطارقتسرألا

 نآلو .ىرخألا تائفلاو ةاضقلاو نيينوناقلا نم ةيقابلا تائفلاو حئارشلا

 ملو «نيباّسك اوناك امم رثكأ نيلتاقم «ديلاقتلاو دلوملا مكحب اوناك ءالبنلا

 ًايمسر ومرح نأ قبس دقف ءةيداصتقالا ءالبنلا دلا فواخم لهاجت انكم نكي
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 ةيلقألا دارفأ نم كلملا ىدل نيريثالا نم اوناك اذإو .ةيعارزلا مهتاعاطقإ
 تاالئاعلل مهترهاصم نم نوشاتعي مهنإف ءطالبلا ءالبن نم وأ ةعسارلا
 فئاظولاو ايادهلا نمو ؛مكاحملا يف لمعلا نم دعاقتلا نمو «ةيرثلا
 تناك هذه لبنلا ةبترم ىلع ةظفاحملا ةفلك نأ ريغ .ةلطاعلا ةيميركتلا
 نوريدي ناك ام ًاردان مهنأل مهلخد ضفخناف .دعاصتلاب ةذخآ ةظهان
 ىلإ لام مخضتلا نأ امك .العف اهورادأ دق اوناك اذإ اذه «مهتاورث
 .تاراجيإلا لثم ءةتباثلا عويرلا ةميق ضفخ

 ذوفنلا ردصم ءالبنلا مدختسي نأ ةلاحلا هذه ىف ًايعيبط ناكو
 ءمهل ترقأ يتلا ةيقبطلا تازايتمالا وهو :مهل يقب يذلا ديحولا
 نادلبلا نم ديدعلا ىف امك اسنرف ىفو ٠ .رشع نماثلا نرقلا لاوطو

 ىتلا ةيمسرلا فئاظولا ىلع ؛ةدرطم ةروصب .«نوضقني اوحار .ىرخألا
 ىطسولا ةقبطلا نم لاجر اهلغشي نأ لضفت ةقلطملا ةيكلملا تناك
 نرقلا نم تانينامثلا لولحيبو .ًايسايس نونومأمو اينف ءافكأو نولهؤم
 دع ولو «بصانملا هذه لغشت ءالبنلا نم ايارس عبرأ تناك ءرشع نماثلا
 دق ةفقاسألا عيمج ناكو .شيجلا يف تامهمب فيلكت عايتبا قيرط
 بصانملا نم ربكألا بناجلاب اورثأتسا مهنإ لب «ءالبنلا نم اوحبصأ
 ءالبنلا نإف ءانه نم .ماعلا ظحاالملا اميس 5 ءةبكلملا ةرادإلا يف ةعيفرلا

 قيرط نع اهدارفأ رعاشم ةراثإو ىطسولا ةقبطلا ءادعتساب اوفتكي مل
 ةلودلا ةسايس اوضوق لب «ةماعلا بصانملا ىلع مهمحازت يف حاجنلا
 يفو زكرملا يف ةرادإلا تامهم يلوتل ديازتملا مهليم قيرط نع اهسمن
 هيلاقألا يف ءارقفلا ءاهجولا اميس الو .ءالؤه لواح «لثملابو .ميلاقألا

 ضافخنا نع اوضوعي نأ ؛ىرخأ ةليلق دراوم ريغ مهل نكي مل نيذلا
 ةيعاطقإلا مهقوقح نم هصاصتما نوعيطتسي ام ىصقأ صاصتماب مهلخد
 نم (ةردان تالاح يف تامدخلاو) «ةلماك لاومألا يضاقتب ةربتعملا
 اوفكع نيذلا " نييناعاطقإلا ' مضت ةليدج ةينهم ةئثف تزربو .نيحالفلا

 .يلاحلا دودرملا ميظعتل عونلا اذه نم ةيلابلا ةقيتعلا قوقحلا ءايحإ ىلع
 يعويش درمت لوأل ًاميعز «فوباب سوكارغ .اهيف زربألا وضعلا ناكو
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 قاهرإب اوفتكي مل ءالبنلا نإف ءانه نم .6 ماع ثيدحلا خيراتلا يف

 نيحالفلا قاهرإ ىلإ كلذ اوزواجت لب ءاهفازنتساو ىطسولا ةقبطلا

 .مهفازنتساو

 عيمج نم ةئملا يف 80 وحن مضت يتلا ةضيرعلا ةقبطلا هذه عضو نإ

 ارارحأ «ةماع ةروصب ءاوناك دقل .ءوسلا ىلإ برقأ ناك «نييسنرملا

 .يعملا مكلا ثيح نمو .نايحالا بلغأ يف ضرألل اكالمو .لعملاب

 تونهكلا كلسو «بسحف ضرألا سمح وحن نوكلتمي ءالبنلا ناك

 ناك ءاذكهو .©هيلاقألا يف ةيبسن تانيابت عم ةئملا يف 6 وحن كلتمي

 .يضارألا نم هئملا يف 40 ىلإ 38 نوكلتمي هييلبنوم ةيقود ىف نوحاللفلا

 ىلإ 3 نيدلا لاجرو «16 ىلإ 15 ءالبنلاو .19 ىلإ 18 نيب نويزاوجروبلاو
 تناك ءرمألا عقاو يفو .'اماع ًاعاشم يضارألا سمخ ناك امنيب «4

 هكلمت تناك ام نأ وأ ء«ضرألل ةكلمتم ريغ سانلا نم ىمظعلا ةيبلغألا

 ينقتلا فلختلا رارمتسا روصقلا اذه ةدايز يف مهسأ دقو .ٍفاك ريغ
 ةدايز لعفب دعاصت دق يضارألا ةزايحل ماعلا عشجلا نأ امك «ديازتملا

 بئارضلاو ء«راشعألاو «تايعاطقإلا تاقحتسم تناكو .ناكسلا ددع

 ىلإ يدؤي مخضتلا ناكو ءحالفلا لخد نم دعاصتملا ربكألا طسقلا مهتلت
 ةريغص ةيلقأ الإ راعسألا عافترا نم عفتنت مو .يفابلا طسقلا ةميق ضفخ

 امأ .قوسلا يف عيبلل رمتسم ضئاف مهيدل ناك نيذلا نيحالفلا نم

 ءوست امدنع ةصاخبو ءرخآب وأ لكشب ررضلا مهب / قحل دقف نوقالا

 عاضوأ نأ يف كشالو .تاعاجملا راعسأ قوسلاد دوستو «ليصاحملا

 ةروثلا تقبس ىتلا نيرشعلا تاونسلا لالخ تمقافت دق نيحالفلا

 ش .اهسفن بابسألل ةيسنرفلا

 [1عمصض ذغعر ظكواناككع ل'تاع طقكامأ»ء لا "6ع © ههنمت»ع هنا ظيسممع هبي (5)

 ه4 11116 تأ ال11 512ءامد ([ةقكت 84. تهمل 1921]), مم. 16-17

 ماطعرأ 5وطمدتلاب معو 0مم 1 70111 مءأأ 1غ هردعد 3 ]2 راثس لع ]': نسجعاتعم (6)

 منعا ع» هو" ن16 هأ تيا عك 0 نصنضع ]هك عمسمواج (ونتوت 2:ةودعج ادطتكءاوتأ هتك 6و 6

 آ1ةطعع, 1958)
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 ةفاح ىلإ عضولا عفد ىلإ يكلملا ماظنلل ةيلالا بعاتملا تدأ دقو
 تاف دقو ةيلاب ةكلمملل ةيلاملاو ةيرادإلا ةينبلا تناك دقل .راجفنالا
 ماعلا نيب تاحالصإلاب للخلا اذه حالصإ ةلواحم تناك امك ءاهئاوأ
 ةمواقم مامأ ةميزهلاب تينمو «لشفلاب تءاب دق 1776 ماعلاو 4
 برح يف اسنرف تكراش مث .'تانالربلا" اهتمعزت يتلا ةصاخلا حلاصملا
 ةلاح ىلإ ايناطيرب لع راصتنالا ةفلك اهتلصوأو .ةيكيرمألا لالقتسالا
 ببسلا تناك اهنأ يعدت نأ ةيكيرمألا ةروثلل نكميو .يئاهنلا سالفإلا
 م اهنأ ريغ «ةعونم ةعرستم جمارب تعضوو . .ةيسنرفلا ةروثلل رشابملا
 نوكت نل ةلاعفلا تايداصتقالا نأ نيبتو .صقانتم ليئض حاجنا ريغ قفحن
 ىلع ةئملا يف نيرشع قافنإلا هيف ديزي عضو عم لماعتلا نأو «ةيدجم

 أبعت ةيساسأ حالصإ ةيلمعب الإ يرجي نأ نكمي ال تادراولا ىلع لقألا
 مغرلا ىلعف .دالبلا ىف ةبيرضلل ةعضاخلا ةربتعملا ةيقيقتلا تاردقلا اهيف

 قافنإ نإف .ياسرف ىف ةحذاسلا لدايملا ىلإ ى ىزعت تناك ةمزآلا نأ نم

 امنيب «1788 ماع ةيلامجإلا تاقفنلا نم ةئملا يف 6 زواجتي نكي مل طالبلا
 ةمدخو «يلامجإلا عبر وحن ةيسامولبدلاو .ةيرحبلاو «برحلا تكلهتسا
 برجلاو «ءنويدلاو برحلا ترفاضتو .فصنلا وحن ةمئاقلا نويدلا
 .يكلملا ماظنلا رهظ مصقتل ءاهنويدو ةيكيرمألا

 ."تاناملربلا"و ةيطارقتسرألل ةصرفلا ةموكحلا ةمزأ تحنم دقل
 ىتلا تازايتمالا تعَسُو اذإ الإ عفدلا تضفر تاعامجلا هذه نأ ريغ
 قلطملا مكحلا ةهبج يف لوألا قارتخالا ثدح دقو .اهب عتمتت تناك
 ميدقتب «ةدرمتم اهنكلو «ةيانعب ةاقتنم 'ءاهجولا نم ةيعمج' تماق امدنع
 امدنع ءمساحلا .يناثلا قارتخالا ثدحو .ةموكحلا ىلاطم ةيبلتل ضرع
 ةيعمجلا وهو ."ةماعلا تاقبطلا تائف' سلجم ةوعدل سئاي رارف لحنا

 ًانوفدم للَظ نأ دعب داقعنالا ىلإ «دالبلا ىف ةميدقلا ةيعاطقالا ةيمومعلا

 بناج نم ةلواحم اهرابتعاب نذإ ةروثلا تأدب دقل .1614 ماعلا ذنم
 ةلواحملا هذه نأ ديب .ةلودلا يف مكحلا مامز ىلع ىلع ضبقلل ةيطارقتسرألا
 ةيمهأ نم تللق ابنأ يف لوألا لثمت :نيببسل تاباسحلا ريدقت تءاسأ
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 لّيختملا نايكلا ىهو « " ةثلاثلا ةقبطلا" اهنع تبرعأ ىتلا ةلقتسملا اياونلا

 .ةسينكلا لاجرو ءالبنلا يتقبط ىلإ نيبستنملا ريغل نيلثمم مضي ناك يذلا
 عقاو يف نايكلا اذه ىلع نميهت تناك يتلا يه ىطسولا ةقبطلا نكلو

 ةيداصتقالا ةمزألا تلهاجت ةيطارقتسرألا ةلواحملا نأ امك .رمألا

 .ةيسايسلا اهبلاطم اهيف تحرط يتلا روغلا ةقيمعلا ةيعامتجالاو

 ةمئاق ةكرح وأ بزح يديأ ىلع ثدحت مل ةيسنرفلا ةروثلا نإ
 جمانرب ديفنت نولواحي لاجر اهمعزتي ملو «ةملكلل ثيدحلا ىنعملاب
 هيلع انتدوع يذلا عونلا نم "تادايق" حرطت مل ابنإ لب .مظنم يجهنم

 .نويلبان لثم ةيروث دعب ام ةيصخش ترهظ ىتح نيرشعلا نرقلا تاروث

 يف شهدم عامجإ يف ةماعلا ءارالا تقالت دقف «كلذ نم مغرلا ىلعو

 ةلاعف ةدلحو تفضأ كسامتلا نم ريبك ردق لع ةيعامتجا ةعومجم طاسوأ

 يتلا *ةيزاوجروبلا' يه ةعومجملا هذه تناكو .ةيروثلا ةكرحلا ىلع

 اهملاعم مسر امك ةيكيسالكلا ةيلاربيللا ناضحأ يف اهراكفأ تعرعرت
 تعاشو «رارحألا نوينوساملا اهرشنو «"نويداصتقالا"و «"ةفسالفلا '

 لمحن نأ ىنعملا اذهب نكميو .ةيمسرلا ريغ تايعمجلا طاسوأ ىف

 نم ثدحتس تناك امنأ حيحصو .ةروثلا ةيلوؤسم قحب 'ةفسالفلا'

 ماظنلا ميطحت درجم نم لاقتنالا ىلإ اوعراس امبر مهنأ ريغ ءمهنود

 .ديدج ماظنب ةعرسب هلادبتسا ىلإ .ميدقلا

 .عباطلا ةينوسام «معألا اهراطإ يف .1789 ةيجولويديأ تناك

 اربوأ ىف ةءاربلاو لالحلا ىف ةياغاهسفن نعًاريبعت تدجوو

 ىهو 1 آ"11ع) (1791) 1 ىرحسلا ىانلا " (0402ةئ1) ترازتوم

 ىقرأ تلخد رصع يف ةميظعلا ةيواعدلا ةينفلا لامعألا لئاوأ نم ةدحاو
 تعضو «اديدح رثكأ وحن ىلعو .ةياعدلا دادع ىف ةينفلا هتازاجنإ

 قوقح نالعإ" يف 1789 ماع ةيزاوجروبلا بلاطمل ةيسيئرلا حمالملا
 ةقيثولا هذه تناكو .ةنسلا كلت ىف رداصلا ريهشلا "نينطاوملاو ناسنالا

 «تازايتمالا يوذ ءالبنلا عمتجم تداس يتلا ةيبتارتلا دض ِنايب ةباثمب
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 نلعت ذإ ؛ةاواسملا هدوست يطارقميد عمتجم مايقل اذيبحت نكي مل هنكلو

 لظ يف نيواستم ارارحأ نوشيعيو سانلا دلوي' : لوألا هتدام

 ناك اذإ" «ةيعامتجالا تازيامتلا دوجو ىلع صنن اهنأ ريغ ؛ "نوناقلا
 2 سدقم ,يعيبط قح ةصاخلا ةبكلملاو : "ماعلا عفنلل ةمدخ كلذ يف

 ةحوتفم نهملاو «نوناقلا مامأ نوواستم سانلاو .هكاهتنا نكمي ال ليصأ
 نم اهلجأ نم قباستلا أدب اذإ نكلو .ةاواسملا مدق ىلع بهاوملا عيمجل

 طخ ىلإ اولصي نل نيقباستملا نأ ضرتفملا نم ناك هنإف «تابقع نود
 مكحلا وأ ءالبنلا ةيبتارتل هتضراعم لباقم) نالعإلا صن دقل .ًاعم ةياهنلا

 ؛ " نوناقلا عضو ىلع نواعتلا يف قحلا نينطاوملا عيمجل ' نأ لع (قلطملا
 ىتلا ةيليثمتلا ةيعمجلا نأ امك . 'مهيلثمم لالخ نم وأ ايصخش امإ'

 ًاباختنا ةرورضلاب ةبختنم نكت مل مكحلل ةيساسأ ةئيه ةقيثولا اهتأترا

 ؛ ةيكلملا يغلي ًاماظن هيلع توطنا يذلا مكحلا ماظن نكي ملو ءايطارقميد
 نع ربعتو .كالمألا يوذ نم ةيكراغيلوأ ىلع ةمئاقلا ةيروتسدلا ةيكلملاف

 نييزاوجروبلا نييلاربيللا طاسوأ يف تناك .ليثمت سلجم لالخ نم اهسمن

 ريبعتلا يه تناك امبر يتلا ةيطارقميدلا ةيروهمجلا نم لوبقلل ىعدأ

 ىلإ اوعراس نم ةمث نأ نم مغرلا ىلع ىلع «ةيرظنلا مهتاعلطت نع يقطنملا

 ماع يكيسالكلا ىلاربيللا ىزاوجروبلا نأ ريغ .اضيأ كلذب ةرهاجملا

 انمؤم لب ءأيطارقميد مومعلا ىلع نكي مل 48 ماع يلاربيللاو) 9
 تانامضو ةيندملا تايرحلا اهيف عيشت ةيناملع ةلودبو «ةيروتسدلاب

 باحصأو بئارضلا يعفاد نم فلأتت ةموكحبو «ةصاخخلا تاعورشملا

 .كالمألا

 ريبعتلا درجب زواجتيس اذهك مكح ماظن لإف ءرمأ نم نكي امهمو

 ىمسي كلما دعي مو " ةيسنرفلا ةمآلا" ىلإ (ةلالدلا ةقيمع ةفاطعنا يف)
 'رافانلاو اسنرف كلما وأ «" هللا لضفل ركاذلا' وأ ء*سيولا

 .'ةمألا ىف 5 نمكي هل كأي ةدايسلا ردصم" نإ نالعإلا لوقيو
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 ىلع ةحلصمب «(4666 516إلف5) زييس بألا لوق دح ىلع «ةمألا رقت الو

 اهنيناوق ريغ ةطلس وأ نوناقب لبقت وأ ءاهتحلصم ولعت ضرألا
 .ىرخأ ممأ نع ردصي ام وأ رشبلا نع اهنم ردصي ام ءاوس .امتاطلسو

 نأ رمألا لوأ كردت م اقحال اسدلقمو «ةيسنرفلا ةمآلا نأ ىف كش الو

 سكعلا ىلع ىلع «تأر لب «ىرخأ بوعش حلاصمو فبراضتت دق اهحلاصم

 بوعشلا ريرحت ىلإ ىعست ةكرح يف كراشت وأ «نشدت اهنأ كلذ نم
 نيب لاحلا تناك امك) نادلبلا نيب ةسفانملا نأ ريغ .نايغطلا نم ًامومع

 دنع ًالثم ثدح امك) ينطولا عاضخإلاو «(نييسنرفلا لامعألا لاجر

 تناك (ىمظعلا ةمألا حلاصمل ةررحملا وأ ةبولغملا لودلا حلاصم عاضخإ

 يمسرلا اهريبعت 1789 ةيزاوجروب اهتطعأ يتلا ةيموقلا يف ةنمضتم

 ةيروث رثكأو ءًايروث اموهفم ةمآلاو بعشلا نيب يهامتلا ناك دقل .لوآلا

 ريع .اهنع اهريبعت ةقيثولا تمدق يتلا ةيلاربيللا ةيزاوجروبلا جماربلا نم
 .نيدح اذ ًاحالس تناك ةقيثولا هذه نأ

 وأ نيعضاوتم نييمأ اوناك ءارقفلا نيحداكلاو نيحالفلا نإ ثرحو

 610 بختنأ دقف «ةرشابم ريغ باختنالا ةيلمعو ءًايسايس نيجضان ريغ

 مهتيبلغأ تناكو « "ةثلاثلا ةقبطلا ' ليثمتل تائفلا هذه نم مهبلغأ لاجر

 وحن ناكو ءاسنرف ميلاقأ يف امهم ًايداصتقا ًارود اودأ نيذلا نيماحملا نم

 ىطسولا ةقبطلا تضاخ دقو .لامعألا لاجر وأ ةيلامسأر لا نم مهنم ةئم

 هب عتمتت تناك ام لداعت ليثمت ةبسن ىلع لوصحلل ةحجان ةريرم ةكرعم

 الدتعم ًاحومط كلذ دسجنو «نيتعمتجم ةسينكلا لاجرو ءالبنلا اتقبط

 مزعب نالا اوحفاكو .بعشلا نم ةئملا يف 5 ءايمسر .لثمت ةعومجل

 ليوحتب ةيبلغألل ةلمتحملا تاوصألا لالغتسا يف مهقوقح قاقحإل لثامم

 نيذلا دارفألا باونلل ةماع ةيعمح ىلإ ةماعلا تاقطلا تائف سلجم

 تناك ةيديلقتلا ةيعاطقإلا ةئيهلا نأ نم الدب ءوحنلا اذه ىلع نوتوصي

 عضولا وهو «"رماوأ" نم هاقلتت ام بسح توصتو يأرلا لوادتت

 تاوصأ ىلع اوقوفتي نأ امئاد هيف نيدلا لاجرو ءالننلا عسوب ناك يذلا

 .ةيضقلا هذه لوح لوألا يروثلا قارتخالا ثدح دقو .ةثلاثلا ةقبطلا
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 ميس لس ردو ير ل ب سس بس بيع يقر

 'ةماعلا تاقبطلل مومعلا سلجم ' حاتتفا ىلع عيباسأ ةتس وحن دعبف
 ةبأ رودص نود لوؤحلا ىلع مهصرح ليبف نم «ةسينكلا لاجرو ءالبنلا
 نيدعتسم اوناك نم لك مهفوهص ىلإ اومضو .كلملا بناج نم لاعفأ
 ةباتك ديعت نأ اهل قحي " ةماع ةيعمج ' اولكشو .مهطورش ىلع مهتقفاول
 بلاق يف مهبلاطم عضو ىلإ ةروثلل ةثوانم ةلواحم مهب تعفدو . .روتسدلا
 ىهتنا دقل .يزيلجنإلا مومعلا سلجم ةطشنأ يف ًاخسار ناك ام براقي
 ليبنلا «(3/111866ةا1) وباريم اههجو ىتلا ةرابعلا قفو «قلطملا مكحلا
 هذه يف بيرغ كنإ «يالوم' : كلملا ىلإ ةعمسلا ءىيس عماللا ققباسلا
 ,70 "انه ثدحتلا كل قحي الو «ةيعمجلا

 كلملا اهادبأ يتلا ةدحتملا ةمواقملا ةهجاوم ىف ةثلاثلا ةقبطلا تحلفأ
 ةيلقأ رظن تاهجو ليث ىلع رصتقت مل اهنأل ؛ةيوكفلا تازايتمالا وودو
 ةوق رثكأ ىوق ليثمت ىلإ كلذ تدعت لب ٠ .نيلضانملاو نيملعتملا نم
 نيحالافلاو .سيراب اميس الو .ندملا يف ءارقفلا نيحداكلا :اذوفنو

 ىلإ حالصإلل ةدودحم ةلواحم لوح ام ناكو .اضيأ (ةريصق ةرتفل) نييروثلا
 بوشن عم تنمازت ةماعلا تاقبطلا تائف سلجم ةوعد نأ يف لثمتي ةروث

 ءرشع نماثلا نرقلا تانينامث تناك دقل .ةقيمع ةيعامتجا ةيداصتفا ةمزأ

 داصتقالا عورف يف تابوعصلاب ةلفاح .ةكباشتملا بابسألا نم ةلمحل
 ئيس مسوم ءارج ةدح تدادزاو ةمزألا هذه تمقامت دذفو .هفاك

 تقحلا دقل .ةبوعصلا لك بعص ءاتشو .(1789و) 38 ماع ليصاحملل
 نأ نيجتنملا رابكل تحاتأ دقف ؛نيحالفلاب ررضلا ةئيسلا داصخلا مساوم
 نيلماعلا لاجرلا ةيسلغأ رطضت دق امنيب «تاعاجملا راعسأب بوبخحلا اوعيبي
 وأ : مهديأب اهوعرز يتلا ةرذلا اولكأب نأ ىلإ ةيفاك ريغ ةقيض ضارأ ىلع
 داصحلا تقبس ىتلا رهشألا يف اصوصخ ءراعسألا هذبب ماعطلا نرخ

 ءارقفلاب رَضأ دق كلذ نأ حضاولا نمو .(ويلوي /زومت - وبام /رايأ ى

 م1اجمرخ هه لوبأم, 1ع رظرعرسعأا رز[ عدمااا منار (نا1علل ملكت ولالاب 0 016 (آ.هملمطن: (7)

 مروجو 8نملعككر 1959), م. 0
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 زبخلا ناكو مهل ةبسنلاب ةشيعملا ةفلك تعفترا نيذلا ةيرضحلا زكارملا ىف

 نم اديزم مهب تقحلأ امك ءراعسألا تفعاضتو يساسألا مهءاذغ

 لمعلا قوس صيلقت نع ةيفيرلا قطانملا يف زوعلا رفسأ امدنع ررضلا

 سأيلا رطيسو .يعانص ٍداسك ثودح يف ببست امم «نيجتنملا مامأ

 ءارقفلا سأي فعاضتو «ىقرطلا عطقو بغشلا راشتنا عم لملمتلاو

 ةملك هيف تعفترا يذلا تقولا ىف لمعلا لبس تعطقنا امدنع رضحلا

 بغش لامعأ ريغ ثدحتل نكت مل «ةيدايتعا فورظ لظ يفو .ةشيعملا
 ةيواعدلا تالمحلاو «ةكلمملا يف يسيئرلا جنشتلا نأ ريغ .ةدودحم ءايمع

 دإ ؛يسايس روظنم ىف ةسئايلا سانلا رعاشم تعضو دق «ةيباختنالاو

 طاسوأ يف "ةيلاربيللا" يه عمقلا دض ةرابج ةلئاه ةركف تلخدأ

 .ةثلاثلا ةقبطلا باون فلخ نيبغاشملا تاعامح تفقوو ؛ءاهجولا

 .ةيلعف ةضافتنا ىلإ ةيفاك ةيريهامج ةضافتنا ةداضملا ةروثلا تلّوح
 ةوملاب ءاداضم اموجه نشيس ناك ميدقل ماظنلا نأ يف كش الو

 ةقثلل اردصم هلمكأب دعي مل شيجلا نأ عم ء«ةرورضلا دنع ةحلسملا

 سيول نأ نومهوتي قناك نيذلا مه مهدحو نييعقاولا ريغ نوملاحلاو)

 ىتح «يروتسد كلم ىلإ هسفن لوحيو ةميزهلاب لبقي دق رشع سداسلا
 ةجاذس لقأ ةأرمال ًاجوزو «هيلع ناك امم ًةهافسو ًءابغ لقأ ناك ول

 ىلإ عامتسالل ًادادعتسا لقأ وه ناكو «ةيلوؤسملاب ًاساسحإ رثكأو

 ريهامج تبع ةداضملا ةروثلا نأ عقاولا يفو .«ًالهج لقأ نيراشتسم
 ىف ةراثإ رثكألا ةليصحلا تناكو «ةزفحتملا ةككشتملا «ةعئاجلا « سيراب

 1 ةلودلا نجس وهو . ليتسابلا ىلع مهؤاليتسا يه هذه مهتئبعت

 ىلع لوصحلا يف نولمأي نويروثلا نأك ثيح .ةطلسلل أزمر لثمي

 ىلع ءاليتسالا نإ .ةروثلا تقو زومرلا طاقسإ لداعي ءيش الو .حالسلا
 ءاسنرفل ًاينطو ًاديع ويلوي /زومت نم رشع عبارلا لعج يذلا ليتسابلا .

 ىتح .ريرحتلل ةيادب ملاعلا ءاجرأ عيمج يف ربتعاو «نايغطلا طوقس سرك
 ىذلا .(آصتسقمانعأ [هصأ) تناك ليوناميإ فشقتملا فوسليفلا نإ لاقيل

 مهتيقاوم اوطبضي نأ ىلع اهيف شيعي يتلا غريبسغينوك ةدلب يلاهأ جرد
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 ىلاهألا عنقأف ءأنلا هعامس دنع رهظلا دعب هتهزن رخأ دق «هتاكرحن ىلع

 رمألا ناك اميرو .ثدح دق ملاعلا زبم ىذلا عونلا نم اثداح نأ كلذب

 .فيرلاو ميلاقألا ندم ىف ةروثلا رشن : ليتسابلا طوقس نأ كلذ نم

 ال اهنكلو ًالْفع ,لكشلا ةميدع ةعساو نوكت نيحالفلا تاروث نإ
 ىلإ ليبس ال جنشت ىلإ نيحالفلا لملمت نم ًةروف لوح ام ناكو .مواقت
 ىعامجلا رعذلا نم ةجومو ميلاقألا يف تادلبلا تاضافتنا نم اهئزم هدر

 دالسلا ءاجرأ يف ةعيرس |هنكلو ةضماغ ةروصب رشتني حار يذل

 لئاوأو ويلوي /زومت رخاوأ يف مظعألا فونخلاب فرع ام وهو ؛ةعساولا
 ةيعاطقإلا تناك ءويلوي نم عيباسأ ةثالث لالخو .1789 سطسغأ /بآ
 ةيقبلا تلوحتو .اترثعبت دق ةيكلملا اسنرف ىف ةلودلا ةلاو ةيفيرلا ةيسنرفلا

 دكمي ال ىتلا رصانعلا نم ةرثانتم ةعومجم ىلإ ةلودلا ةطلس نم ةيقابلا
 تارادإ نم دادعأو .لؤط الو اهل لوح ال ةينطو ةيعمج :اهيلإ نوكرلا
 ةيزاوجروب تادحو ميلاقألا وأ تادلبلا يف تماقأ يتلا ىطسولا ةقبطلا
 تمغرأ اهدنعو .سيراب يف ثدح ام رارغ ىلع ' ينطولا سرحلا" نم
 تنغلأ دقف ؛هنم دب ال امب لوبقلا ىلع ةيطارقتسرالاو ىطسولا ةقبطلا
 نمثب تديعتسا اهنأ نم مغرلا ىلع ايمسر ةيعاطقإلا تازايتمالا عيمج
 ماع الإ ًايئابن عاطقإلا غلي ملو .يسايسلا عضولا رقتسا نأ دعب ظهاب
 : ىمسرلا اهنايب ةروثلا تنبت .سطسغأ /بآ ةياهن لولحبو .3
 .كلملا ناك «ءسكاعملا هاجنالا ىفو ." نطاوملاو ناسنإلا قوقح ناللعإ'

 ةقبطلا راوث نم تاعاطق تذخأو «ةمواقملا لصاوي .دوهعملا هئابغب
 نأ نم نقيتن . يعامجلا ضوهنلا تايوطنم مهتعزفأ نيذلا .ىطسولا

 .اشاوأ نأ دق ةظفاحملا تاهاجتالا

 ةيسنرفلا تاسايسلل يسيئرلا لكشلا حمالم نإ لوقلا لمجمو
 هذه نميهتسو «يلجنتو حضتت تأدب دق اهعيمج ةقحاللا ةيزاوجروبلاو
 حالصإلا ةاعد ىرنسو «ةمداقلا لايجألا ىلع ةريثملا ةيلدحلا ةصقرلا
 وأ ةدينعلا ةمواقملا دض ريهامجلا نودشحي ىطسولا ةقبطلا يف نيلدتعملا
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 .فادهأ زواجتي ام ىلإ عفدنت يهو ريهامجلا ىرنسو .ةداضملا ةروثلا

 نومسقني نيلدتعملاو «ةصاخلا ةيعامتجالا اهتاروث ىلإ الوصو نيلدتعملا

 فوضص ىلإ رمالا رخآ مضنت ةظفامم ةعامج نيب ءانثألا كلت يف

يهامجلا نم ةدعاسمب دعب ققحتت مل ىتلا نيلدتعملا
 ترطاخ ولو ىتح :ر

 ةغيص يف عيونتلاو راركتلا ربع «كيلاود اذكهو .اهيلع ةرطيسلا نادقفب

 طاسوأ ىف قاقشنالا راسل ىلإ لوحتلا  ةيريهامجلا ةئيعتلا  ةمواقملا

 نم ًادحاو رومألا ذختت نأ ىلإ «نيميلا ىلإ لوحتلاو  نيلدتعملا

 وأ . ظفاحملا ركسعملا ىلإ ىطسولا ةقبطلا ةيبلغأ لوحتت نأ امإف : نيراسم

 ةيزاوجروبل تاروثلا بلغأ ينو .ةيعامتجالا ةروثلا مامأ ةميزهلاب ىنك

 رشع عساتلا ترقلا يف مهدجن اننإ لب .نيظفاحملا فوفص ىلإ ًادج ةركبم

طإلا ىلع ةروثلا ءدب ىلإ نيلايم ريغ «اينامأ يف اميس الو
 نم افوخ قال

 ابناج نأ يف لثمتي ةيسنرفلا ةروثلا يف ةبارغل هجو ناكو :ةيطارقتسرألاو

 ىلإ ةيروثلا هحور ىلع ءاقبإلل ادعتسم ناك ةيلاربيللا ىطسولا ةقبطلا نم

 مه ءالؤهو .ةيزاوج روبلل ةيداعملا ةروثلا دودح زواجتي لب ؛ .غلبي نأ

 'ةيرذجلا ةيلاكيدارلا ةروثلا' ل ًافدارم مهمسا حبصأ نيذلا :"ةبقاعيلا'

 .ناكم لك يف

 م ةيسنرفلا ةيزاوجروبلا نأ وه ءهنم بناج يف «ببسلا ؟اذاملو

 ةريرملا تايركذلا نم اهعزفي ام «نيقحاللا نييلاربيللا لثم ءاهءارو نكي

 ةبقاعيلا ماظن نأ نيلدتعملل حضتا «1794 باقعأ ىفف .ةيسنرفلا ةروثلل

 نويزاوجروبلا هلمتحي ام رثكأب مامألا ىلإ ةروثلا تالجععب عفد دق

 سمش " ل ردق ام اذإ هنأ نييروثلل نيبت امك « .لبقتسملا يف مهحلاصمو

 ريغ عمتجم ىلع لطت نأ اهيلع نإف «ىرخأ ةرم قرشت نأ "3

 ةعزنلا اولبقتي نأ «ىرخأ ةهج نم .ةبقاعيلا عسوب نأ امك .ىزاوجروب

 حرطت نأ ىلع ةرداق ةقبط مهنامز يف تماق دق نكت مل ذإ ؛ةيلاكيدارلا
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 أشنت نأ نكمي ال ةقبطلا هذه لثمف .مهل ًاكسامتم ًايعامتجا اليدب اهسفن
 عم .قدأ ةروصب «وأ ايراتيلوربلا عم «ةيعانصلا ةروثلا قايس ىف الإ
 .ةلماعلا ةقبطلا نكت ملو .اهنم ةقلطنملا تاكرحلاو تايجولويديألا
 جراخ رجأب نيلماعلا نم ةرهمجل ةطولغم ةيمست ؛ةبسانملاب .كلتو)
 رود ىأب نيحلا كلذ ىتح تمهسأ دق .(بلغألا ىلع ةعانصلا ناديم
 ريغ .اوملح امبرو ءاوبغاشو ءاوعاج مهنأ حيححص .ةيمهأ ىذ لقتسم
 ءنوحالفلا امأ .نييراتيلورب ريغ ءامعز اوعبت «ةيلمع ضارغأل ءمغأ
 هيضتقت امبسح ؛نولظيو ءرخآ فرط يأ نع ًايسايس اليدب نومدقي الف
 ةتباث ةلتك وأ ءاهتمواقم رذعتت ةوقك امإ مهسفنأ لع نوظفاحي .«تابسانملا
 نييجولويديألا نيركفملا رمز انينثتسا اذإو .كارح نود نم اهناكم يف
 .ىريهامجلا معدلا نم نومرحي املاح زجعلا مهمحادي نيذلا :يلضانملاو

 'نولورستماللا" ةعامج وه ةيزاوجروبلا ةيلاكيدارلل ديحولا ليدبلا نإف
 ةّيماله ةيرضح ةكرح .«بلغألا لع .نولثمي نيذلا 2, (ةومقءال101165)
 باحصأو «ةرهملا عانصلاو «نييفرحلا راغصو ءارقفلا نيحداكلل
 اميس الو «نيمظنم نولورستماللا ناك .مهيلإ نمو ىرغصلا تاعورشملا
 ةيراضلا ةوقلا اوناكو «ةيلحملا ةيسايسلا يداونلاو سيراب ' ماسقأ 2 ىف
 نمو .سيراتملا ةانبو «نيبغاشملاو نيرهاظتملا ةرهمج ىأ ؛ةروثلل ةيسيئرلا
 ءنيلحم نيقطانو «(1126651) ريبيإو (043181) ارام لثم نيفاحص لالخ
 .ملاعلا ضماغ يلاثم يعامتجا جذومن اهفلخ نمكي ةسايس اوعضو
 .ءايرثألل ءادعلاو «(ةريغصلا) ةيدرفلا ةيكلملا مارتحا نيب عمجي ضفانتم
 .ءارقفلل يعامتجالا نامضلاو روجألاو .ةموكحلا هفلكت يذلا لمعلاو
 عقاولاو .ةيرحلاو ةاواسملا ىلع موقت ةرشابمو ةيلحمو ةفرطتم ةيطارقميدو
 ناك يذلا ماعلا مهملا يسايسلا هاجتالا نم اعرف اوناك نيلورستماللا نأ
 'نييداعلا سانلا" نم ةضيرعلا ريهامجلا حلاصم نع ريبعتلا فدهتسي
 ليم عم ءايراتيلوربلاو نييزاوجروبلا : ىحرلا يبطق نيب نوشيعي نيذلا
 نأ اننكميو .رقفلا نوناعي ًاعيمج اوناك مهنأل ؛ىلوألا نود ةيناثلا ىلإ
 لثم) ةدحتملا تايالولا يف ماعلا هاجنالا اذه يف ى رخأ تارايت ظحالن
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 ايناطيرب يفو «(ةيوبعشلا وأ «ةينوسكاحلا ةيطارقميدلاو ء«ةينوسرفحلا

 نييكارتشالاو "نييروهمحلا" فالسأ) اسنرف يفو «(ةيلاكيدارلا)

 يف ء«رايتلا اذه عزن دقلو .ىرخأ نادلب ىفو «(لبقتسملا ىف نييلاكيدارلا

 لثميل ةروثلا روصع تلت يتلا لحارملا يف رارقتسالا ىلإ ءنايحألا فبلغأ

 ادمملاب داقتعالا يشاحم عم «ىطسولا ةقبطلا ةيلاربيل يف يراسيلا حانخلا

 تفىو .دادعتسالاو ءراسنلا فوفص يف هل ءادعأ ةمث نأب ميدقلا

 وأ "نييداصتقالا نييكلملا ' وأ "لاملا طئاح" دض د درمتلل «تامزألا

 نيلورستماللا ةكرح نأ دس ." ةيرشبلا هيلع تقلع ىذلا بهذلا بييلص"

 ىذلا ىلاثملا جذدومنلا نأ كلذ ؛ ىقيقح ليدب حرط ىف كلذك تقفخأ

 ال نيذلا ةرهملا عانصلاو نييورقلل يبهذلا يضاملا لثميو  اهدواري ناك

 نأكو .«قيقحتلا نكمم نكي مل ,2 نبييالملاو كونبلا باحصأ مهت ايح ردكي

 نأ مهعسوب ناك ام لجو .سكاعملا هاجتالا يف مهدض هارحتتي خ خيراتلا

 اوميقي نأ وه 1794و 1793 نيماعلا نيب هوزجنأ ام كلذو _ هءلعف

 يسنرفلا يداصتقالا ومنلا قاعأ ام كلذو ,خيراتلا قيرط ىف ليقارعلا

 نيلورستماللا ةكرح نأ ةقيقحلاو .نآلا ىتح امبرو تقولا كلذ ذنم

 ايسن «ديعي دح ىلا ١ حبصأ اهمسا نإ ىتح زجعلا ىحوت ةرهاظ تناك

نيذلا ةبقاعيلل ةفدارم اهرابتعاب الإ دري ال اهركذ نأ وأ ءابسنم
 اهومعزت 

 .ةيناثلا ةنسلا ىف

1] 

 ةلدتعملا ةيزاوجر وبلا ترشاب «1791و 1789 نيماعلا نيب ةرتفلا ىف

 ديش رتلا ةيلمع ؛ ' ةيسيسأتلا ةيعمجلا" نآلإ حبصأ أم لالخ نم :ةرفاظلا

 كلت ىلإ دوعتو .اسنرف يف اهيلإ ىمرت تناك ىتلا ةلئاهلا حالصإلاو

 اهجئاتن اهيف امب «ةروثلل ةمئادلا ةيسس ملا تازاجنإلا بلغأ ةرتفلا

 اكو .دوهيلا ريرحت ةدايرو 2« يرتملا ماظنلا ثادحتساو «ةرهابلا ةيلودلا

 دف ؛ةيداصتقالا ةهجولا نم امامت يلاربيل روظنم ةيسيسأتلا ةيعمجلل

 عاشملا ةماعلا يضارألا قالغإ يف نيحالفلا هاجت اهتسايس تزكرت
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 ءرد ىف ةلماعلا ةقبطلا هاجنو .ةيفيرلا تاعورشملا سباحصأ عيجسدو

 عانصلاو راجتلا تاباقث ءاغلإ ىف ةريغصلا فرحخلا هاجنو .تائاقنلا رطخ

 .1790 ماع (نيرجاهملا ءالبنلا يضارأ كلذكو) اهعيبو ةسينكلا يضارأ
 زيزعتو «تونهكلا ةطلس فاعضإ :يه ةطبارتم دتئاوف ثالث هل ناك ام
 نم ريثك حنمو .ميلاقألا ىف ةيحالفلا تاعورشملا فباحصأ ةردق
 91 روتسد ىلوتو .ىروثلا مهطاشن ردق ىلع سيف ادودرم نيحالملا

 ةضيرع ةدعاق عتمت ىلع موقي يروتسد يكلم ماظنب ةيطارقميدلا ةنايص
 لمؤملا نم ناكو .تيوصتلا قحب كالمألا ىوذ "نيطشنلا نينطاوملا" نم
 ؛ عقاولا يف ققحتي مل كلذ نأ ريغ .قحلا اذهل ًالهأ ءالؤه نوكي نأ
 نيقباسلا نييروثلا نم ةيوق تاعامج نالا اهدناست تدع ىتلا .«ةيكلملاف
 ءمكحي طالملا ناك دقل .ديدحلا ماظنلا تابلطتل خضرن ل .نيقشنملا
 ةمكاحلا ماوعلا ةرمز درطل كلملا همومع ءانبأ نم ةنفح لاسرإل .رماتيو

 ىلإ ءسرلا نم كراسملا .لوآلا ىكيلوثاكلا ءاسنرف كلم ةداعإو . كلت

 ةئطاخ ةلواحت وهو 1790(.2) تونهكلل ندملا روتسدلا ءاحلو .قحلا هناكم

 عفديل «ةسينكلل قلطملا ينامورلا ءالولا ريمدتل لب .ةسينكلا ريمدتل ال

 نم برهلل «ةيراحتنا ةلواحم نع رمألا رخآ تفشكت .ةسئاي ةلواحم
 تدغف «(1791 وينوي /ناريزح) نيراف يف هيلع ضبقلا ىقلأو .دالبلا
 دع نولختي نيذلا كولملا نأ كلذ ؛ةيريهامج ةوق ٍذئذنم ةيروهمجلا ةعزنلا
 زربأ ءىرخأ ةهج نمو .مهل اهئالو يف مهقح نورسجي امنإ مهبوعش
 يف بلقتلا ةجرد تلفنملا صاخلا عورشملا ىلع مئاقلا نيلدتعملا داصتقا
 ىف ءارقفلا طاسوأ يف فقوملا ةدح نم ىلاتلاب دازو ءراعسألا تايوتسم

 :ةرارحلا نازيم الإ اهيهاضي ال ةقدب سيراب يف ةيسايسلا ةنوخسلا
 نذإ بجع الف .ةمساحلا ةيروثلا ةوقلا ىه نآلا سيراب ريهامج تحصأو

 يكلملا ضيبألا نيب عمج دق ناولألا ثلثملا ديدجلا يسنرفلا ملعلا نأ يف
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 .قرزألاو رمحألا سيرأب قولو «ميدقلا

 ةيناثلا ةروثلا ىلإ يأ ؛راجفنالا ةطقن ىلإ برحلا بوشن ىضفأو
 -يجم ىلإ ءرمألا رخآو «ةيناثلا ةنسلا يف ةبقاعيلا ةيروهمجو .,2 ءاع

 ىلإ ةيسنرفلا ةروثلا خيرات تلوح برحلا نإف «ىرخأ ةرابعبو .نويلبان
 .ابوروأل خيرات

 نيميلا :امه .ةماع برح ضوخ ىلإ اسنرف عفد ىلع ناتوق تلمع

 ءالبنللو .ءكلملل ةبسنلاب احضاو حبصأو .لدتعملا راسيلاو فرطتملا

 ندملا فهلتخ يف عمجتت تدذخأ ىتلا ةديازتملا ةيطارقتسرألاو «نييسن رغلا

 ماظنلا ةداعإل ةديحولا ةليسولا وه يبنجألا لخدتلا نأ ,ةيبرغلا ةيناملآلا

 رارقتسالاو «يلودلا عضولا تاديقعت رابتعالاب انذخأ اذإو ."”هيدقلا

 لخدتلا اذه لثم ميظنت نأ انكردأ .ىرخألا لودلا ىف ىبسنلا يسايسلا

 ءالبنلا ىدل ًاضيأ حضاولا نم ناك هنأ ريغ .ريسبلا رمآلاب نكي ىل

 سيول ةطلس ةداعتسا نأ ىرخأ نكامأ يف برلا ةمعنب نيمكاحلاو

 مامص تناك لب ؛يقبطلا نماضتلا ىلع ليلد درجم نكت مل رشع سداسلا

 ىوملا تأذن ءانه نم .اسنرف نم ةدفاولا راكفألا راشتنا دض نامآلا

 .جراخلا يف عمجتلا اسنرف وزغل ةيهأتملا

 اميس الو ءمهسفنأ نولدتعملا نويلاربيللا ناك ءهسفن تقولا ىفو

 .ةيراجتلا دنوريج ةرئاد نم باونلا لوح نيقلحتملا نييسايسلا تاعومج

 ىلإ عزنت ةيقيقح ةروث لك نأ ىلإ ًايئزج كلذ دوعيو ؛ةبراحم ةوق نولثمي
 مهراصنأ نم ديدعللو «نييسنرفلل ةبسنلابف .اهقافآ يف ةينوكسم نوكت نأ

 ©. 8اوءطب : رظنا ءيسنرف فلأ 300 براقي ام رجاه «1795و 1789 نيماعلا نيب (8)

 له ط1 م2216101 1 ةمصجهلفع قلك 2617 ةزفعاعر”  ظسومع 0 تعاون رسولورررم مب

 60111211 ممر" م7712, 701. 1 (1947)ب م. 137, ها ]7طوهدقلل © ععب 76م 7ع لمع 0/

 1771187011011 كنعد ع 1ع 17 هررعإ]ج مدون ((ةطططا7 عع: طاقتوم0 آ1لملا تونر 22عوور

1951(. 
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 نم نأ داقتعالا ب عارسإلا ف! فقول كلذ ىداو ؛ةيرحل كرم لماشلا

 طاسوأ يف ةمراع ةيغرو ةيوبشم ةفطاع ةمث تناك .نايغطلاو عمقلا رين
 لصف نع ىميقح زجعو .ةيرحلا ةعاشإل نيف رطتملاو نيلدتعملاو راوثلا

 تاكرحلا نم لك تلبتو .اهلمكأب ةديعتسملا ةيرشبلا نع ةيسنرغلا ةمآلا

 ىتح .اهليدعتب تماف وأ ذه رظنلا ةهجو ىرخألاو ةيسنرفلا ةيروثلا
 وردا ريرح ىلإ ةيمارلا ططخلا عيمج تحببصأو : .لقألا ىلع 4 ماعلا

 ءاعلا لعب ةيررحتلاو ةينطولا تاروثلا تلامو .ةيبوروألا ةيعجرلا ةحاطإل
 ةلاسر لمحت اهنأب داقتعالا ىلإ ءادنلوبو ايلاطيإ يف ثدح املثم 0
 .ةيرخلا مامزب كاسمإلا نم نيرخآلا نيكمت ىلإ اهعفدت ةيلوسر

 لقأ ةرظن اهيلإ انرظن ام اذإ .برحلا نإف .ىرخأ ةهج نمو
 يف كش الو .ةيلخادلا تالكشملا نم ديدعلا لح يف دعاستس 2 ةيلاثم
 ىلإ ديدحلا ماظنلا اهيناعي يتلا تابوعصلا ىزعت نأ ىرغملا نم ناك هنأ
 ةمقنلا رعاشم مهيلإ لوحتتل فبلاجألا ةاغطلاو نيرجاهملا تارماؤم
 نكمي ال هنأب «ةصاخ ةروصب .لامعألا باحصأ حتحا دقو .ةيبعشلا
 رطاحم تليزأ اذا الإ ىرخألا تاللكشملاو ةلمعلا ةميق ضفخ ةحلاعم

 نم كوري .مهراصنأو مهورظنمو .عالؤه ناكو .يجراخلا لهدتلا

 وه ىداصتقالا قوفتلا نأ .«يناطيربلا لجسلا ىلع ةفطاخ ةرظن لالخ
 تاقوألا نم رشع عساتلا نرقلا نكي ملو) ةيجهنملا ةيئادعلا ةسايسلا ديلو
 فاضي .(مالسلا يبحم نم نوحجانلا لامعألا باحصأ اهيف نوكي يتلا
 بابسألا هذهلو .حيرلا حجتنتس دعب اميف نيبتيس امك برحلا نأ كلذ ىلإ
 حانج ع ءانثتساب «ةديدحلا ةيعيرشتلا ةيعمجللا يف ةيرثكألا تذخأ .ءاهلك

 .برحلل ةوعدلا «رييبسبور همعزتي ريغص يراسي حانجو ء«ريغص ينيمي
 ءريرحتلا نيب عمجت ةروثلا تاوزغ تحبصأ ءًاضيأ اهتاذ بابسألا هذهلو
 .يسايسلا ءاهلالاو «لالغتسالاو

146 



 اهازع ىتلا ةميزهلا تدأو .1792 ليربأ /ناسين ىف برحلا تنلعأ

 ىلإ «ةيكلملا بيرختلا لامعأو ةنايخلا ىلإ «ةيلوقعملا نم ردقب ءبعشلا
 تحيطأ «ربمتبس /لوليأو سطسغأ /بآ لالخ يفو .ةيلاكيدارلا

 يف ديدج رصع نلعأو «ةكسامتم ةدحاو ةيروهمج تسسأو «ةيكللا
 يروثلا ميوقتلا نم " ىلوألا ةنسلا" قيبطتب ءدبلا عم ةيرشبلا خيرات

 ىف نيلورستماللا ريهاممح هب تماق يذلا يىركسعلا لمعلا ةطاسوب

 ةرمغ يف يلوطبلا يديدحلا اهرصع ةيسنرفلا ةروثلا تأدب دقو .سيراب
 يذلا  ينطولا رمتؤملا تاباختناو «نييسايسلا نيجاسملل تميقأ حباذم

 ةمواقملا ىلإ ةوعدلاو  يناملربلا لمعلا خيرات يف زربألا عمجتلا نوكي دق

 ريغ ةكرعم يف يبنجألا وزغلا فقوأو «كلملا نجسو .وزغلل ةلماشلا

 0 .يملاف يف ةيعفدملاب ةريثم
 .نويدنوريجلا ناكو .صاخلا اهقطنم ضرفت ةيروثلا بورحلا نإ

 .لخادلا يف لادتعالا اوخوتو جراخلا يف ةيبرح ةعزن اورهظأ نيذلا

 نم ةعومجم نم نوفلأتي اوناكو «ديدجلا رمتؤملا ىف نميهملا برحلا نولثمي
 ةيراجتلا لامعألا نولثميو «نيذاخألا نيعماللا نييناملربلا ءابطخلا

 .ةزيم ةيفاقث ةناكمب نوعتمتيو «ميلاقألا يف ةيزاوجروبلاو «ةريبكلا

 تالمح نش ىلع ةرداق ةلود نأ كلذ ؛ايلك ةليحتسم مهتاسايس تناكو

 دزاوتلا ظفح لع ةرداقلا اهدحو ىه ةمظنم ةيركسع ةوقب ةدودحت

 ءاسنلا هلعفت تناك ام كلذو) ةيلخادلا نوؤشلاو برحلا نيب مكحملا

 مقت ملو .((لههع ةانكاع») نتسوأ نيج تاياور يف ايناطيرب يف لاجرلاو

 كلذل ؛ةمظنم تاوق اهيدل نكت مل اهنأ امك «ةدودحم ةلمحب ةروثلا

 ةروثلل قحاسلا راصتنالا نيب .ءساسألا اذه لع «سرحلا تحجرأت

 ةروثلا حاجن ينعت تناك ىتلا ةقحاسلا ةميزهلاو ءةهج نم ةيملاعلا

 يسنرفلا شيحلا نم ىقبت ام وهو «شيجلا امأ .ةيناث ةهج نم ةداضملا

 زربأ زييرومود بره ذإ ؛ةقثلاب ريدج ريغ ةيلعافلا ميدع ناكف ءميدقلا

 نكي ملو .ءادعالل مضناو «ةزيجو ةرتف دعب شيحلا نم نييروهمج ا ةداقلا

 .ةقوبسم ريغ ةيروث بيلاسأ جاهتناب الإ برحلا هذه لثم بسك ًانكمم
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 دقو .بسحف ىيبنجألا لخدتلاب ةميزهلا قاحلإ ينعي رصنلا ناك ول ىتح
 تفشتكا «هذه اهتمزأ لالخف .عقاولا يف بيلاسألا هذه ىلع روثعلا مت
 ةمآلا دراوم عيمج دشح ىأ ؛ ةلماشلا برحلا تعرتخا وأ ةيسنرفلا 00
 .داصتقالا لع ةمزاحلا ةرطيسلا ةسراممو «نينقتلاو .دينجتلا لالخ نم
 حضتي ملو .جراخلاو لخادلا يف «نييندملاو دونجلا نيب تازايتمالا ءاغلإو
 31 ةبقحلا هذه ىف الإ فاشتكالا اذه اهفلخ يتلا تايعادتلا لوه
 .ةشانثتسا ةلاح تلظ 1794و 2 نيماعلا نيب ةيروثلا فبرتلا نإ ثيحف

 ترصتقاو ءاهانعم اومهفي مل رشع عساتلا نرقلا يف نيبقارملا بلغأ نإف
 يروتكيفلا دهعلا رخاوأ يف تيسن مث) اهيلإ اوصلخ يتلا جئاتنلا
 تاروشلا نإو «تاروشلا ىلإ يدّؤت بورحلا نإ لوقلا ىلع (ليوطلا
 قطنمبو هذه انمايأ يف الإ انعسي الو .اهبسك ليحتسي ابورح بسكت

 .ةبقاعيلا ةيروهمج ىنعم مهفن نأ ءرصاعملا لماشلا يبرحلا دوهجملا
 . 1794و |[ 3 نيماعلا ىف 1 باهرإلا"و

 ا .ةيروث برح ةموكحب مهبيحرت نع نولورستماللا برعأ دقل

 ققحتس ىتلا يه اهدحو لئاسولا هذه نأ . ىحعب ءنلوري اوناك مهنأل

 يتلا لئاسولا هذه نآل لب .يبنجألا لخدتلاو ةداضملا ةروثلاب ةميزهلا

 الام ٍبرقأ ةيعامتجاالا ةلاذعلا تلعجو .بعشلا تادشح اهوجهتن

 لاكو .(اهنوغتبب ىتلا ةرشابملا ةبدكرماللا ةيعوطلا لا ةيلطا قميدلاو

 ةمحانلا ةيسايسلا تاعبتلا نم نوفوختي .ىرخأ ةهج نم ء.نويدنوريجلا
 ,لاقعلا نم امضوقلاا نيتللا برحلاو ةيريما ممل ةروثلا نيب عمجلا نع

 "تليجلا' مهيسفانم اومحازب نأ مهيلع ناك لب .همادعإ وأ كلملا ةمكاحم

 نيل مه . نويدنو ريتا ال «ةبقاعيلاف .يروثلا سامحلا رومر .(ةبقاعيلا])

 يف اوحلفأ لقو , .ايناطيرب :ربكأل يداصتقالا سفانملا رشابلا يدحتلاب
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 ةيعرشلا هيسكأ ىذلا) يبنجألا مضلا تايلمع قيبطت تأدب امك ءابوروأ

 يف اسنرف قحب يضاقلا ءةريخألا ةنوآلا يف ثدحتسا يذلا أدسملا

 عئئيسلا بولسألاب ولو ءبرحلا عيسوت نأ الإ .("ةيعيبطلا اهدودح"

 رداقلا هلحو وه ناك يذلا راسيلا ةضبق نم ددش دق «هيلع تراس يذلا

 .ةروانملا ةصرف اورسخ نأ دعب نويدنو ريجلا عجارتو .برحلا بسك ىلع

 يذلا راسيلا ىلع ةبئاخ تامجه نش ىلإ «رمألا رخآ ءاوهتنا نأ لإ
 2 يفو .سيراب دض ميلاقألا يف ةمظنم ةروث أدب دق «هرودب «ناك

 هب اوحاطأ عيرس بالقناب نولورستماللا مأق «1793 وينوي /ناريزح

 .ةبقاعيلا ةيروهمج دهع لطأو «نييدنوريجلا

11 

 لوأ نإف ءةيسنرملا ةروثلا يف ملعتملا ىداعلا صخعشلا ركفي امدنع

 هةيروهمج ' اميس الو 21789 ماعلا ثادحأ ىف لثمتي هنهذ ىلإ دري ام

 رييبسيور :ىتش ةيلج روص قايسلا اذه يف زربتو ."ةيناثلا ةنسلل ةبقاعيلا
 ىروثلا تسوج  ناسو ءرعادلا ميسحلا (طدةم00) نوتنادو ءقنأتملا

 ةيروثلا ةمكحملاو «ةماعلا ةمالسلا ةنحلو .ظفلا ارامو ءقينألا ىديلجلا

 اوكرحت نيذلا نيلدتعما نييروثلا مالعالا نم ريثك ضرقنا دقو .ةلصقملاو

ُمو :نوخرملا الإ مهركذي دعي مو :ىرخأ ةهج دم
 ىركذ رّضحتس

 همهم ريغ تارابتعال امبرو ءبسحف ةعامج مهرابتعاب نييدنوريجلا

 مادم نهنمو «مهب نقحتلا يتاوللا تايسنامورلا ءاسنلا ببسبو «ًايسايس

 . ( قتل هااع 0002و) ىادر وك ِت مولراش 7 ث وأ : 1131 ا ماهصك) نال در

 . ”تباهرإلا" ل ةمئاد هروص نوظفاحملا قلح دقل ؟ضريشو هيدوع

 ىلعو .ةداوه امنود ءامدلا كفسل ىريتسهلا شطعتلاو «ةيروتاتكدلاو

 ًايبسن هن ةعضاوتم ودبت كاذنا يعامجلا لتغل تايلمع نإف «كلذ نم 2
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 ماع " سيراب ةنوموك' دعب ترج يتلا حباذملا لثم ؛ةيعامتجالا ةروثلل

 لالخ ىيمسرلا مادعإلا تالاح نم أفلأ رشع ةعبس تذفن دقف . 1871
 ةرتفلا هذه .سيراب يف اميس الو .راوثلا ريتعاو . 90 هش رشع ةعبرأ

 يغبني الو .تاروث نم اهالت ام عيمج تمهلأ يتلا ىلوألا بعشلا ةيروهمج

 .ةيداعلا ةيرشبلا ةايحللا ريياعمب ةلح رملا هذه سايف ساسألا اذه ىلع

 يتلا ةبلصلا ىطسولا ةقبطلل ةبسنلاب رمآلا نأ ريغ . حيحص كلذو
 ةبؤر الو ةيضّرم ةلاح نكي م .ةوق لكب ' 'ساهرإلا" ءارو اهدارفأ فمقو

 ةظفاحملل لاعفلا ديحولا بولسألا لوألا ماقملا يف ناك لب «ةيلبقتسم
 ازاجنإ كلذب تققحف «ةبقاعيلا ةيروهمج هتلعف ام اذهو .مهدالب ىلع
 هينامث لصأ نم نوتس تناك «1973 وينوي /ناريزح يفف .ةداعلل اقراف
 ءارمألا شويج تناكو .«سيراب دض درمت ةلاح يف اسنرف يف ةرئاد
 نونشي نويناطيربلا ناك امنيب «قرشلاو لامشلا نم اسنرف وزغت ناللألا
 .سالفإلاو زجعلا ىاعت دالبلا تناكو .ءبرغلاو بونجلا نم مهتامجه
 ةرطيسل عضخت اهلك اسنرف تناك ىتح ارهش رشع ةعبرأ تضقنا نإ امو
 ءاكيجلب لالتحا يبسنرفلا شيلا داعأو .ةازغلا عيمج درط نأ دعب ةمكحتم
 ةرمتسملا ةيركسعلا تار اصتنالا نم ةديدج ةلحرم لوخد ىلع كشوأو
 1794 سرام /راذآ يفف .ةقحاال ًاماع نيرشع نم برقي ام ايبسن ةلهسلا

 هيلع ناك امع تارم ثالث همجح فعاضت يذلا «شيحلا تاقمن تناك
 21973 سرام /راذآ ىف ةقباسلا تاقفنلا فصن لداعت «لبق نم
 هانيسألا قاروأ ءىرحألاب ءوأ) ةيسنرفلا ةلمعلا ةميق ترقتساو
 يضاملا ىف لاجلا هيلع ناك ال افالخ .(اهلحم تلح ىتلا (م55181215)
 ناس نوبناج اندجو اذإ نذإ بجع الو .لبقتسملا يف هيلع حبصأ امو
 مغر ١ حبصأ ىذلا ةماعلا ةمالسلا ةنجل يف يبوقعيلا وضعلا هيرذدنأ

 :ةءافك نويلبان تالاجر رثكأ نم ادحاو .«ةخسارلا ةيروهمجلا هتعزن

 ررهدنوأ 1 وعر, 116 [رمعأ ل عمعع هز ]جم 1 عيسم» لساناو زرع لع ءسعإ لغم نواياقوممن (9)

 مهل 5من وأ عوأ ]سنع منءامتتمبو ( نمسصاطتا 0 ععع 115783 [لمل 1 عووزاوب طوعومر 1935).
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 :أطو ت تحت  ىعادتت تأدب يتلا ةيروطاربمإلا اسنرف ىلإ ءاردزاب رظني

 »رق دراومب أوسأ تامزأ عم لماعتلا

 يذلا ينطولا رمتؤملا ءاضعأ عيمجل لب «لاجرلا ءالؤهل ةبسنلاب

 نيب أطيسب رايخلا ناك «ةيلوطبلا ةرتفلا هذه لاوط هترطيس ضرفب رمتسا

 ةهجو نم بلاثم نم هيف ام لكب باهرإلا امإف :امهل ثلاث ال نيرمأ
 ,ةينطولا ةلودلا ةينب كيكفتو ةيروهمجلا ريمدت وأ «ءىطسولا ةقبطلا رظن

 الولو .اهلمكأب دالبلا ءافتخا ءادنلوب يف ثدح ام وحن ىلع ءاميرو

 لقأ اماظن نولضفي مهنم نوريثكلا ناكل ءاسنرف يف ةمكحتنملا ةمزألا

 ىلإ رييبسيور طوقس ىدأو . ةرطيسلل ًاعوضخ لقأ اداصتقاو ؛ ةيديدح

 رخآ ىضفأ يذلا داسفلاو بيرهتلاو ىداصتقالا تّيستلل ىيئابو راشتنا

 .1797 ماع ينطولا سالفإلا نالعإ ىلإ مث مخضتلا دعاصت ىلإ رمألا

 ةقبطلا لبقتسم نإف «قيضأ ةيواز نم عضولا ىلإ انرظن ول ىتحو

 ةلحوم ةهيزكرم ةينطو ةلود دوجو ىلع دمتعي ناك ةيسنرفلا ىطسولا

 ء"ةمأآلا ' موهفم ًابيرقت تقلخ ىتلا ةروثلا نإف «لاح ةيأ ىلعو .ةيوق

 نع ىلختت نكت مل حالطصالل ثيدحلا ىنعملاب "ينطولا ءامتنالا"و
 ." ىمظعلا ةمألا" موهفم

 دشح يه هقتاع ىلع ةبقاعيلا ماظن اهذخأ يتلا ىلوألا ةمهملا تناك

 ةظفاحملاو «نيقشنملا ميلاقألا ءاهجوو نييدنوريحجلا دض يبعشلا معدلا

 ةموكح ءرمتؤملا ةموكح اهنإ .. . ؟(رصنلا اهل ققحت ىتلا) ةموكحلا نوفرعت له" (10)

 زبخلا ىلع اوشاعو .ةنشخلا ةيفوصلا سبالملا اودترا نيذلا ءرمحلا تاعبقلا ىوذ ةبقاعيلا

 ناك امدنع عامتجالا تاعاق ضرأ ىلع تدم حراطم ىلع اومانو «ةئيدرلا ةعجلاو فافكلا

 نيذلا لاجرلا مه ءالؤه .تالوادملا نم ديزملا ءارجإل ظاقيتسالا نوعطتسي الو ىعتلا مهييعي

 ىلع كشوأ انأو «ماقملا اذه يف ىنعسي الو .ةداسلا اهيأ مهنم ادحاو تنكو .اسنرف اوذقنأ

 ل603 :باتك نم ةسبتقم «"زازتعالا لك كلذب زتعأ نأ الإ ءروطاربمإلا تاهدر لوخد

 20173111, ط6د 2 6/عنع لع 7/هممانم» ([طونصمإ: 11 ةعطعأاعر [1958]), مرح. 111-12
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 نيذلا .سيراب يف نولورستماللا اهب عتمتي يتلا ةيريهامجلا ةدناسملا ىلع
 دض ساهرالابو ماعلا دينجتلاب يأ - يروث يبرح دهجب مهتبلاطم تناك
 سوفن ىف ىوه فداصت  راعسألل مكحملا طيضلاو ."ةنونلا'
 روتسد نلعأو .ةيوعص رثكأ تناك ىرخألا مهبلاطم نأ عم عةقاعبيلا

 ةقينولا هذهل ًاقفوو .هنالعإ اوأجرأ دق نويدنوريجلا ناك أفرطت رثكأ ديدج
 لماكلا تيوصتلا قح بعشلا حنم «ىحنملا ةيميداكأ تناك نإو «ةليبنلا
 هلك كلذ نم مهألاو ءةلاعالا وأ .لمعلاو ءدرمتلا قحو 2. لماشلا
 .عيمجلل ةداعسلا قيقحت وه ةموكحلا فده نأ نع يمسرلا نالعإلا

 اهتسرامم بجي لب ءبسحف ةحاتم نوكت ال نأ ىغبني سانلا قوقح نأو
 نلعت ىقيقح يطارقميد روتسد لوأ ةقيثولا هذه تناكو .ةيلعافو طاشنب
 نم ةيقابلا ةيقبلا ةبقاعيلا ىغلأ ءًاصيصخت رثكأ ةروصبو .ةثيدح ةلود

 راغصلا نيرمثتسملا صرف اوروطو «ضيوعت نود نم ةيعاطقإلا قوقحلا
 قرلا ءرهشأ ةعضب دعب ءاوغلأ امك .ةروجهملا نيرجاهملا يض دارأ عايتب ال
 حافكلا ىلع وغنمود ناس يف جونزلا عيجشتل ةيسنرفلا تارمعتسملا ىف
 ةديعب حئاتن تاءارجإلا هذهل ناكو .زيلجنإلا دض ةيروهمحجلا ةحلصل
 تاذ ةلقتسم ةيروث ةماعز لوأ زاربإ يف تمهسأ ءاكيرمأ يفف ؟ ىدملا

 ةعينم ةئيصح ةعلق اسنرف يف تسسأو .' ''روترفول - ناسوت يف نأش
 باحصأو ةرهملا عانصلا راغصلو .نيطسوتمو ًاراغص ءكالملا نيحالفلل
 مهئالو ىلع اولظ مهنكلو ىداصتقالا رقهفتلا مبماصأ نيذلا ءتيناوحلا
 ذنم دالبلا يف نميهمللا فقوملا وه كلذو ؛ةيروهمجللو ةروثلل ديدشلا
 .ةريغصلا تاعورشملاو ةعارزلل يلامسأرلا لوحتلا أطابت دقو .نيحلا كلذ
 فحزلا ةعرس تمحو .عيرسلا ىداصتقالا ومنلل يرهوجلا طرشلا وهو

 ةيفصتل ةيسيئرلا بابسألا نم ًادحاو ىتياه ةداعتسا يف ةينويلبانلا اسنرف لشف ناك (0)
 انايزيول ةقفص بجومب ةدحتملا تايالولل تعيب يتلا ةيقبتملا ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا لماك

 تحبصأ نأ اكيرمأ يف ةيبوقعيلا ةعزنلا راشتنال ةيفاضإلا حئاتنلا نم ناك ء.اذكهو .(1803)

 .اهلمكأب ةراق ىدم ىلع رشتنت ةوق ةدحتملا تايالولا
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 لاتلابو .ةلماعلا ةقمطلا رثاكتو ٠ ءعانبلا قاوسأ يف سيوتلاو ءيرضحلا

د ءاسنوف ىف ةيلقأ ةرهاظ لن نأ ةيلامعلا ةكرحلاو يريكلا
 ايمي ار

 نييعارزلا كلما راغص نمو .عراوشلا داوز لع © ةاقجلأ نم رحب اهب

 '”'يهاقملا باحصأو

 ةبقاعيلا نيب افلاحت تلثم ىتلا «ةديدجلا ةموكحلا زكرم ذخأ

 ليكشت ةداعإ يف كلذ ىلجتو ءراسيلا ىلإ رذحب ليمي «نيلورستماللاو

 ةلاعفلا برحلا ةموكح يه تحبصأ ام ناعرس ىتلا ةماعلا ةمالسلا ةنجل

 اميرو ءروسحلاا .يوقلا ىروثلا «نوتناد ةنجللا تدقف دقو .اسنرف ىف

 هرهاظ هيدبي ام الادتعا رثكألا ءدودحلا دعنأ ىلإ بوهوملا ءدسافلا

 نايلميسكام تبسك ةنجللا نكلو .(ةيكلم ةموكح رخآ ىف : اريزو ناكو)

 نيخرؤملا نم ةلق نإو .اذوفن اهئاضعأ رثكأ حبصأ يذلا رييبسبور

 يماحملا اذه ءةفطاعلا اهبوشت ال ةيعوضوم حورب ءاومّيقي نأ نوعيطتسي

 ٌركح ةليضفلا نأ هسفن ةرارق ىف دقتعي يذلا بصعتملا فيرظلا قينألا

 امهتلمح نيذللا ةمظعلاو باهرإلا دسجي يذلا وه هنأل هيلع فقوو

 مل وهو .دايحلا فقوم اهنم ذختي نأ ئرمال نكمي ال يتلا ةيناثلا ةنسلا

 ناك هنأ نالا نودقتعي نيذلا ىتحو ؛ لاح ةيأ ىلع الوبقم ًاصخش نكي

 هب عتمتي ناك يذلا عماللا يضايرلا ناوفنعلا هيلع نورثؤي ءقح ىلع

 الجر نكي مو . .تسوج ناس باشلا ةيطرابسإلا سيدارفلا سدنهم

 نمم ديحولا درفلا هنأ ديب .نابحألا بلغأ قفألا قيض اناسنإ لب اميظع

 ءاوهتسالا نم ةلاه هب تطاحأو «(نويلبان ادع) ةروثلا مهتزرفأ

 .خيراتلل ةبسنلابو هل ةبسنلاب نكت مل ةبقاعيلا ةيروهمج نأ كلذ .ديجمتلاو

 ةلادعلا ةدايس دسجت اهنإ «ايلاثم اجذومن لب ءبرحلا بسكل ةادأ

 نونطاوملا نوكي امدنع ءةمظعو باهرإ نم هيلع ىوطنت امب ءةليضفلاو

 .بأتكلا اله نم عساتلا لصفلا رظنا 212)
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 ًاديزم ىحوتسا دقو .ةنوخلا ةدراطم نورشابيو «ةمألا رظن يف ةيساوس
 نمو 2 0(”1ههصح] ةعوانع5 1011556811[1) وسور كاح ناج نم ةوقلا نم
 وأ «ةيمسر ةيروتاتكد تاطلس هيدل نكت ملو «هتمصعب خسارلا هدافتعا
 ةمالسلا ةنجل يف وضع نم رثكأ نكي مل هنأل .صاخ بتكم ىتح
 .رمتؤملا يف .ةوقلا ةلماكلا نكت مل نإو .ىوقألا ةنجللا ىيهو ةماعلا

 نم هباهرإ ناكو «سيراب ريهامج نم  بعشلا نم عبنت هتوق تناكو
 .اطقأس ىوه .سانلا هنع لخت امدنعو .مهماهرإ

 ىلع نيمغرم اناك امهنأ يف ةبقاعيلا ةيروهمجو رييبسور ةاسأم نمكت
 ريهامجو ىطسولا ةقبطلا نيب ًافلاحت ماظنلا ناك دقف .معدلا اذه عطف
 نع يضاغتلا نكمي هنإف 0 ولا ةقبطلا ةبقاعيل ةبسنلاب امأ .نيحداكلا
 فافتلا نم ديزت تماد ام نولورستماللا اهب عتمتي يتلا تازايتمالا
 ةبقاعي ناكو .كالملا سوفن يف بعرلا ءاقلإ نود ماظنلا لوح ريهامجلا
 ىلإ فاضي .فلاحتلا اذه قاطن يف مساحلا لماعلا مه ىطسولا ةقبطلا
 طيضلاو ذيفنتلا لع ةموكح لك تمغرأ برحلا تاجايتحا نأ كلذ
 ةرشابملا ةيلحملا ةرحلا ةيطارقميدلا باسح ىلعو «ةيزكرم ةروصب طبرلاو
 :ةيضرعلا ةيعوطتلا تايشيليملا يفو .ءبعشلاو تايدتنملا يف
 اهنم يذتغي ناك ىتلا تاشقانملاب ةلفاحلا ةرحلا تاباختنالاو
 باسح ىلع نييعويشلا فقوم تززع ىتلا ةيلمعلا نإ .نولورستماللا
 يه 1939و 1936 نيماعلا نيب ةينابسإلا ةيلهألا برحلا يف نييوضوفلا
 تاسح ىلع هلاثمأو تسوج ناس ءابنأ نم ةبقاعيلا تعجش ينل
 ةموكحلا تناك .4 ماعلا لولحبو .ريبيإ | راصنأ نم نيلورستماللا

 ءةطلسلا نم ةكسامتم ةدحاو ةلتك ىلإ تلوحت دق ةيسايسلا ةطشنالاو
 نم ؛ قولا وأ ةنجللا نع نورشابم نوبودنم اهيلع فرشيو اهريسي

 نم ةمخض دادعأ ىلإ ةفاضإلاب ,ةددحم تامهم ءادآل نيثوعبم لالخ
 .ةيلحملا ةيبزحلا تامظنملا عم نواعتلاب «ةبقاعيلا نيلوؤسملاو طابضلا

 .باتكلا اذه نم 445-457 .ص ءرشع ثلاثلا لصفلا رظنا )
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 يخارت يف تمهسأ برحلل ةيداصتقالا تاجايتحالا نإف «ًاريخأو

 طبض نم تادلبلاو ندملا ىف ريهامجلا تدافتسا دقو .ةيبعشلا ةدناسملا

 ررضلا قحلأ اهقفار ىذلا روجألا ديمجت نأ ريغ .نينقتلاو راعسألا

 دق ةيذغالل مظنملا يجهنملا عيمجتلا نإف «ةيفيرلا قطانملا يف امأ .سانلاب

 .نيحالفلا طاسوأ يف ءادعلا رعاشم راثأ

 نم ءاوجأ ىلإ وأ رمذتلا موخت ىلإ ريهامجلا تعجارت ءاذكهو
 .مهمادعإو ريبيإ راصنأ ةمكاحم دعب ًاصوصخ «ةبضاغلا ةرئاحلا ةيبلسلا

 :ءانثألا كلت يفو .نيلورستماللا ناسلب نيثدحتملا نيب ًاتوص ىعألا مهو

 تامجهلا ببسب نيلدتعملا نيدناسملا نم ديزملا فوفص يف عزفلا بد

 ناكو .ةضراعملا يف نوتناد همعزت يذلا نميألا حانجلا ىلع تنش يتلا

 .قوسلاب نيبعالتملا نم ديدعلل أجلم رفو دق قشنملا فرطلا اذه

 .«تناك ىتلا رصانعلا نم مهريغو ءادوسلا قوسلا يطشانو «نيبراضملاو

 اذه مقافت كقو .لاومألا سوؤر اهيدل مكارتت يتلا ىه يه ءاهداسف مغر

 كل ةلص ال ًايفاتسلوف ًاهجوت هكولس يف دسجي نوتناد ذخأ امدنع عضولا

 لثم زربي ام اريثكو) قافنإلا ةيرحو بسحلا ةيرح ىلع موقي «قالخألاب

 «ةيعامتجالا تاروثلا نم ىلوألا لحارملا ىف رمألا لوأ تاهاجتالا هذه

 يف نوتناد لاثمأ نإ .(ةظفاحملا ةيرهطتلا ةعزنلل ةبلغلا دوعت نأ ىلإ
 نوعدي نم وأ) رييبسيور لاثمأ يديأ ىلع ًامئاد ةميزهلاب َنْؤْنُمُي خيراتلا

 نأ عيطتسي ةظفاحملا ديلاقتلا سيركت نأل ((رييبسيور وذح نوذحي مهخأ

 رييبسبور لاك اذإو .ةيميهوبلا ةايحلا كلذ نع زجعت امنيب ءحاجنلا ققحب

 لك يف لمعي ناك يذلا  داسفلا ىلع ىضق هنأل «لدتعم معدب عتمت دق

 ىلعو ةيرحلا ىلع ةددشملا دويقلا نإف  يرحلا دوهجملا ةحلصمل لاوحألا

 اريغص ًاعاطق نإف ءاريخأو .لامعألا لاجر فواخم تراثأ دق بسكلا

 ةيجولويديألا تاوزنلاو ءاوهألل الاب يقلي ناك ماعلا يأرلا نم بسحف

 سامح ببسب) ةيحيسملا عالتقا تالمح لثم «ةرتفلا كلت يف ةلوادتملا

 مساب رييبسبور هب ءاج يذلا ديدحلا يندملا نيدلاو «(نيلورستماللا

 كلذ ناكو .تالافتحاو سوقط نم هقفاري امو «"ىمسألا نئاكلا"
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 لظو .سدقملا كاج ناج ئدابمل اقيبطتو نيدحلملا ىلع لعف ةدر ةباثمب
 نمأم يف مهنم دحأ ال نأ نييسايسلا عيمج ركذي رمتسملا ةلصقملا سيسه

 ابقل دق راسيلاو نيميلا ناك «1794 ليربأ /ناسين لولحبو .يقيقح
 .ةيسايسلا ةلزعلا نوناعي رييبسيور راصنأ أدبو .ةلصقملا ىلع امهعرصم
 /ناريزح رخاوأ ىفو .برحلا ةمزأ ببسب الإ مهعقاوم يف اوقبي ملو
 اهدومص تبثت ةديدجلا ةيروهمجلا شويج تناك امدنعو 21794 وينوب

 تناك ءاكيجلب لتحتو .ءسورولف يف نييواسمنلا رحدتو اهتبالصو
 يروثلا ميوقتلا بجومب روديمريث نم عساتلا يفو . .باوبألا ىلع ةياهنلا
 وه مدعأ «يلاتلا مويلا يفو .رييبسبور رمتؤملا حاطأ «(1794 .27 ويلوي)
 ةعبس ةليلق مايأ دعب ةلصقلل ىلإ مهب قحلو .ثوتوكو تسوج ناسو

 .سيراب ةنوموك راوث نم اوضع نونامثو
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 : ةروثلا نم ناهذألا يف ةيقابلا ةيلوطبلا ةلحرملا ةمتاخ وه روديمريث
 رمحلا تاعبقلا يوذ مراكألا نينطاوملاو ثعاشألا نيلورستماللا ةلحرم

 تارابعلا ةلحرم ؛وتاكو سوتورب مهرابتعاب مهسفنأ ىلإ اورظن نيذلا
 [رنود") "رركتت نل نويل" :راثدنالا ةعيرس نكلو «ةنانطلا ةغيلبلا
 عيمج اودرجت نأ مكيلع .ةافحلا دونحلا نم فاللا ةرشع " 2( " 65*2أ ماانق

 ةدايقلا ىلإ لقتل اهوملستو مهتيذحأ نم غروبسارتس يف نييطارقتسرألا

 ةلحرم هذه نكت مل .©40"دغلا حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا لولحب ةماعلا
 مهرثكأو ءًاعوج نوروضتي اوناك لاجرلا بلغأ نآل ءشيعلل ةحيرم

 راجفنا لوأ لثم ةمصاق ةلوهم ةرهاظ تناك اهنكلو .فونلا مهرواسب

 1[ .نانزإود-خصامازصع- ]6و كهتصتسل انكار (0عيت» و ءهمننوأةنعك لكع عقل -لالقاع 2 214)

 ماو. 1 ةاتاع لع اله :غثبمابأتممب 1, ةكلعع انتع 1821100. عا لعو 20165 17 (نطق1 ]عود ال ءالقتت

 (مورلحب 8. ؟هقوسدعألع, 1908), 701. 11: ؟مممم اك 61 لمع (77161 ]1176-793 77711007 كلتا

 آب, م. 147
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 ىف ةميدقلا ةمظنألا شويج استكال ةيفاك اهلاقع نم اهتقلطأ يتلا

 .حيرلا بهم يف اهعضوو ابوروأ

 ىقبت ام يف «ةيسنرفلا ىطسولا ةقبطلا تهجاو ىتلا ةلكشملا تلثف

 رارقتسالا قيقحت ةيفيك يف «(1794-1799) ةيروثلا ةرتفلاب ًاينف فرعي ام

 نيب ٍلصألا يلاربيللا جمانربلا نم ًاقالطنا يداصتقالا مدقتلاو يسايسلا

 كلذ ذنم طق ةلكشملا هذه لح نم نكمتت ملو .1791و 1789 نيماعلا
 ةلداعم 1870 ماعلا دعب تفشتكا اهنأ نم مغرلا ىلع «نآلا ىتح مويلا

 ىف ةعيرسلا تاريغتلا .ةيناملربلا ةيروهمحجلا يف نايحألا بلغأ ىف ةيلمع

 .(1799-1804) ةيلصنقلاو «(1795-1799) ةرادالا نم ءةمظنألا

 ,(1815-1830) ةداعتسملا نوبروبلا ةيكّلَمو «(1804-1814) ةيروطاربمالا

 .(1848-1851) ةيروهمجللاو «(1830-1848) ةيروتسدلا ةيكلملاو

 عمتجملا ىلع ظافحلل تالواحم اهلك تناك «(1852-1870) ةيروطاربمالاو

 ةيقاعيلا ةيروهمج هلثمت يذلا جودزملا رطخلا يشاحت عم يزاوجروبلا

 .ميدقلا ماظنلاو «ةيطارقميدلا

 ا ىدل ىربكلا فعضلا ةطقن نأ ريغ

 دل حماستلا د بايغ ىف كلذكو . يسايس معد يأ ىلإ مهراقتفا

 ام اهؤابحإ دعأ ةيطارقتسرأ ةيعجر نيب نيرصاحم مهسفنأ اودجو دقو

 اوحار ام تاعرس يذلا نييسيرابلا نيلورستماللا  ةبقاعيلا ءارقفو .ةهج

 اوركتبا ؛«5 ماعو .ةيناث ةهج نم رييبسبور طوقس ىلع نورسحتي

 ءامهيلك نم مهسفنأ ةيامحل طبرلاو طبضلا ةزهجأ نم ًالصفم ًاروتسد

 قلقلا نزاوتلا ىلع ةظفاحملا ىلإ اراسيو انيمي ةيرودلا تاكرحتلا تدأو

 دضع يف تفلل شيحلا ىلع دامتعالا ىلإ ارطضا نيفرطلا نأ الإ ءامهنس

 ةيروهمجلا عاضوأل بيرغ وحن ىلع ًاهباشم عضولا اذه ناكو .ةضراعملا
 .لارنج همعزتي مكح :ةلثامم حئاتن ىلإ ىضفأ هنأ امك ءدعب اميف ةعبارلا

 تابالقنالا عمق نم دعبأ ضارغأل شيلا ىلع تدمتعا ةرادإلا نأ ديب
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 فوباب ةرماؤمو «1795 ماع تالواحم ةدع اهنمو) ةيرودلا تارماؤملاو
 رقل .1799(2159 لايريربو .1798 لايرولف 1798 روديتكورف «+6
 ماظنلا ة ةوقل ةديحولا ةنامضلا امه ةكرحلا ىلع ةردقلا مدعو زجعلا ناك
 ىتلا يه عسوتلاو ةردامملا حور نأ ريغ .ةيبعشلاب عتمتي اال ىذلا فيعضلا
 ةلكشملا هذه لحي نأ شيجلا عاطتسا دقو .ىطسولا ةقبطلا اهجاتحت تناك
 نم رثكألاو .هسفن ةفلك عفدو ءازغ دق وهف ؛ةيصعتسم ودبت تناك يتلا
 ايرغتسم نكي ملو .ةموكحلل ًايلام امعد تمدق هتاوزغو همئانغ نأ كلذ
 دعب ررق دق «تربانوب نويلبات ءارادتقاو ًءاكذ شيحلا ةداق رثكأ نأ نذإ
 .رئاخ يندم ماظن نع ًايلك ينغتسي نأ نكمي شيجلا نأ كلذ

 دقو «ةبقاعيلا ةيروهمجل رابجلا ديلولا وه يروثلا شيجلا اذه ناك
 نم ةوق ىلإ " 1مرنع نص دقققع' نييروثلا نينطاوملا نم شيج نم لوحت
 1793 نيماعلا نيب حالسلا لمحل ؛ ةوعد ةمث نكن 2 .نيفرتحملا نيلتاقملا
 ةيدنخلا يف طارخنالل ةيهوملاو أ ةبغرلا ميدل نكت 1 نم نأ امك .1798و
 بستكاو ةيروثلا صئاصخلاب يلاتلاب ظفتحاف .ةلمحلاب ى نم اوبره
 ةينويلبانلا ةطلخلا ىه كلتو ؛ةصاخملا حلاصملاب ةقلمجا تامل
 اهلغتسا ةقوبسم ريغ ةقوفتم ةيركسع ةوق ةروثلا هتحنم دقو .ةيجذومنلا
 :ادألاب هبشأ ةوقلا هذه تيقبو .لالغتسا ريخ ةيدايقلا هتيرقبعب نويلبأن
 نم ةيلاتقلا مهتاراهم رارغألا نودنجملا بستكي ثيح .فيكتلل ةلباقلا
 ةسوملم ةجرد ةمث نكت لو .ةيلاع ةيونعم حورب نوعبشتيو دونجا ىمادق
 ةلماعم دونجلا لموع دقف ؛مهتاركسعم يف ٍيلكشلا طابضنالا نم
 ةرادحلا ساسأ ىلع ةيقرتلا دولاق ةقلطم ةروصب مهيلع قبطو .لاجرلا
 نم ةطيسب ةيبتارت ءوشد ىلإ ىدأ امم «(كراعملا يف زيمتلا ىنعت ىتلا)
 ةلاسر مهل نآب مهساسحإ هلك كلذ ىلإ فاضي .ناعجشلا نييركسعلا
 دراوملا نع لالقتسالا نم ةجرد يسنرعلا شيحلا حلم ام ءابنودؤي ةيروث
 لاعف ماظن مهل نكي ملف .اهيلع دمتعت ةيديلقتلا شويجلا تناك يتلا

 .ىروثلا ميوقتلا ىف روهشلا ءامسأ يش هده (15)
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 يتلا دالبلا يف رفوتي ام ىلع نوشيعي اوناك مهخآل ؛نيومتلاو دادمإلل

 دودجلا يف ىتح « حالسلا ةعانص نم فيدر مهل نكي ملو .ابنولخ دي

 كراعملا ضوخت تناك تاوقلا هذه نأ ريغ .ةيمسالا مهتاجايتحال ايندلا

 ليلقلل الإ اهعم جاتحت نكت مل ةقئاف ةعرسب «ىرخأ رثإ ةلحاو ءاهبسكتو
 يف ةميظعلا يسوربلا شيجلا ةلآ تواب# «1806 ماعلا يفف ؛حالسلا نم

 تالارنجلا عسوب ناك .عفدم ةقلط 1,400 نم رثكأ قلطي مل شيج هجو

 نم ريبك ردق ىلعو «موجهلا يف اهل دودح ال ةعاجش ىلع اونهاري نأ

 يتلا فعضلا ةطقن نأ يف كش الو .شيحلا فوفص يف ةردابملا حور

 نم ةلقو نويلبان اذع اميفف .هلوصأ ىلإ دوعت شيلا اذه اهيناعي ناك

 نأل .فعضلاب زاتمت هيف ناكرألاو تادايقلا تناك «نيرخآلا ةداقلا

 وأ دتار نواعم .«لصألا يف «ناك نويلبان شيج ىف لاشيراملا وأ لارنجلا

 ال «ةيدايقلا هحورو هتعاجش ساسأ ىلع ةيقرتلا لان ًامادقم ةبيتك طباض

 غلابلا ء لطبلا 2( ةمذطحلا “لء/) ين لاشيراملا انل حرطيو .هئاكذ ساسأ ىلع

 هتداق نأ ريغ . كراعملا يف رصتني نويلبان ناك دقل .كلذل ًاجذومن « ءابغلا

 يف ةيفاك شيجلا يف دادمإلا ةكبش تناكو ءاهنورسخي اوناك نيذلا مه

 .ايلاطيإ لامشو ءاكيجلب لثم بهنلل ضرعتت تناك يتلا ةينغلا نادلبلا

 يف رايمنالاو ككفتلاب باصت ام ناعرس «ىرنس امك ءابنأ ريغ .ايناملأو

 تامدخ بايغ ىدأ دقو .ايسورو ادنلوب ىف ةعساولا ءادرجلا قطانملا

 نيب ةرتفلا ىفف ؛هفوفص ىف تاباصإلا ةفعاضم ىلإ ةماعلا ةحصلا
 30 ناكو) هدونج نم ةئملا يف 40 نويلبان رسخ 1815و 1800 نيماعلا
 98و ةثملا يف 90 نيب ام نأ ريغ ؛(ةمدخلا نم نيبراهلا نم مهنم ةئملا ىف

 ببسب |اوتام لب .لاتقلا يف مهعرصم اوقلي مل ءالؤه نم ةئملا ىف

 تناك تاوقلا هذه نإف ءراصتخابو .دربلاو كاممإلاو «ضرملاو .حورجلا

 ناك هنأل لب .كلذ ىلع ًارداق ناك هنأل ال اهلمكأب ايوروأ حستكا ًاشيج

 .كلذل ًارطضم

 ىرخأللا ةطشنألا نأش امأش ءةيدنجلا تناك .ىرخأ ةيحان نم

 ناكو «بهاوملل ًاحوتفم ًاينهم ًاراسم «ةيزاوجروبلا ةروثلا اهتمدق ىتلا
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 - يلخادلا رارقتسالا يف ةصاخ ةحلصم هيف اوحجنو راسملا اذه اوكلس نل
 ةعزنلا نم مغرلا ىلع ٠ . شيحلا لعج ام كلذو ؛يزاوجروب عمتجم يأك
 لعجو .روديمريثلا دعب ام ةموكحل ادنسو أدامع ءهبف ةلصأتملا ةيبوقعيلا
 لمعلا ءدبو ةيزاوجروبلا ةروثلا ماتتخال ايسائم اصخش تربانوب هلئاق

 يذلا «.هسفن تربانوب نويلبان ناك دقلو .يزاوجروب مكح ماظن ةماقإل
 :اهنم دفو يتلا ةيشحولا اكيسروك ةريزج سيياقمب ةهيجو ةلئاع يف أشن

 .1769 ماع للو دقف .عونلا اذه نم ةيفارتحالا نهملا باحصأ نم ًادحاو
 يكلملا شيحلا عورف نم وهو .ةيعفدملا حالس ىف ءطبب هقيرط قشو
 لظ يفو .ىوصقلا تارورضلا نم اهيف ةينفلا ةءافكلا تناك يتلا ةللقلا
 «ةدناسملا لك اهدناس يتلا ةبقاعيلا ةيروتاتكد ءانثأ يف اميس الو «ةروثلا

 - لحن ضوفم هيلإ فرعت نأ ىلإ .طخاسلا حومطلا يروثلا نويلبان أشن
 هيف فرعو ءةنخاسلا لاتقلا تاهبج ىدحإ ىف - اضيأ اكيسروك نمو

 ةنسلا يف لارنج ىلإ يفرو .ةدوهشم ةددعتم بهاوم اذ ادعاو ًايدنج
 تاالصلا ةيمنت ىلع هتردق هتدعاسو .رييبسيور طوقس دهشو «ةيناثلا

 ةصرفلا منتغاو «ةبيصعلا ةظحللا هذه دعب مدقتلا ىلع سيراب يف ةديفملا
 لوألا همم يدنج هتلعج ىتلا 1796 ماع ايلاطيإ ىلع ةلمحلا لالخ
 دقو .ةيندملا ةطلسلا نع ًابيرقت ةلقتسم ةروصب فرصتو .عزانم نود نم
 بناجلا مامزب كاسمولاب هرودب وه ماقو .ةطلسلا نم امهم ابناج حنم
 .ةرادإلا رجع نع 1799 ماع ةيسنجألا تاوزغلا تفشك امدنع رخآلا
 لصنقلا من : .لوألا لصنقلا حبص و .هنع ءانغتسالا نكمي ال هنأ هل نيبتو
 نأ اناذيإ ةرجعملا هبشي اهب هثيمم ناكو .روطاربمإلا مث ةايحللا ىدم'
 .تاونس ةدع نوضغ ىمف ؛؟ ؛ لحلل ةلباق تدغ ةيصعتسملا ةرادالا ةلكشم
 يف ميقأ لب «ةسينكلا عم ةحلاصم تدقعو «يندم نوناق اسنرفل حبصأ
 يجرب رارقتسالل ةزرابلا زومرلا نم دحاو وه .«ىنطو كنب اسنرف
 .ىلوألا ةيوينذلا هتروطسأ ماعلا ابقتساو

 ةروط أ ىلع .نامزلا نم نرق لاوط ةليدع لايجأ فرعتتس و
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 تاكنلا هلوح رودت لظتسو ءاهلمكأب ىطسولا ةقبطلا تاموكح بتاكم

 ةوق ريسفت نكمي الو ءسمشلا  هلإلا هفصوب لب «ًاناسنإ هرابتعاب ال
 وأ ةيركسعلا نويلبان تاراصتنا ساسأ ىلع ًابسانم ًاريسفت ةروطسألا هذه

 كشلل لاحم ال ًاناسنإ ناك دقل .اهيف ءارم ال ىتلا هتيرقبع وأ ةيواعدلا هتلآ

 .هلايخ ةوق وأ هئاكذ يف وأ ءهتيصخش يف بناوجلا عونتو ءهتيعملأ يف
 ةمث نكي ملو . ."ةواقشلا ' ضعب هيلع تفضأ ةطلسلا نأ نم مغرلا ىلع
 هل دوهشم ىوتسم ىلع أططخم ناك هنأ امك ءايركسع ًادئاق هيهاضي نم

 نزاوتلا نم هةجرد ىلعو  ايذيفنت افرشمو ءاسيئرو ءامكاح «ةءافكلا نم

 هنأك ودس ناك ءدرمكو .هوسوؤرم هب موقي ام مهفي نأ هل تحاتأ يفاقثلا

 .«كلذ ىلع نودهشي نم نأ ريغ . .ةمظعلاب اساسحإ هلوح عيشُيو عْشُي

 هتفلغ نأ دعب يأ ءهترهش ةورذ يف وهو ه هوقتلا امنإ ءهتوغ لثم

 .ةمظعلا غلاب اميظع الجر .«.كش نود نم «ناك دقل .ةروطسألا

 ةروص ىلإ اوفرعت املثم «هتروص ىلإ نوفرعتي نوملعتملا سانلا لظيسو

 ةلصخو ءهريغصلا همجحب ءروصملا م خيراتلا ضرعم يف ء.دعب اميف نينيل

 لظيسو «هتيردص ةحتف يف لخدت ىتلا هديو «هتهبج ىلع ةلدهتملا هرعش

 .نيرشعلا نرقلا يف ةمظعلل حشرم دحاو يأب هتنراقم فاحجإلا نم

 زكترت ام ردقب ةيصخشلا هترادج ىلع موقت ال نويلبان ةروطسأ نإ
 أدب دقل .اهعون نم ةديرف ىهو «ةينهملا هتايحب ةلصتملا قئاقحلا ىلإ

 ردنكسإلا لثم ًاكولم يضاملا يف ملاعلا اوزه نيذلا نوفورعملا ءامظعلا
 نأ ريغ . (ا01105 ©86587) رصيق سويلوي لثم ةنيدملا ءانبأ نم وأ ءربكألا

 ابوروأ ةراق مكحيل زرب يذلا "ريغصلا شيواشلا" وه ناك نويلبان

 ةيحانلا نم ًاحيحص كلذ سيلو) ةضحملا ةيصخشلا هتبهوم مكحب

 .(عقاولا نم بيرق فصولا اذه لعجم يباهشلا هدوعص نأ ريغ «ةينفلا

 دئاصق بتكو هابص يف بتكلا مهتلا «نويلبان لثم فقثم باشل قحيو
 فقس هحومط غلبي نأ «ةدابعلا ىتح وسور قشعو «ةئيدر تاياورو

 حمطي نأو ءراغلا ليلاكأب ةطاحم ىلوألا همسا فرحأ ىري نأو ءءامسلا

 وأ "لاملا نويلبان" نوكي نأ ىلإ «لاخملا ليبس لع .لامعألا لجر ىتح
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 هفصوب كاذنآ مهيلع ةديرفلا هتلالطإب سانلا ةماع نتّتفا دقل .ةعانصلا
 يف ناجيتلا اودجيل اودلو نم هغلبي مل ًادح ةمظعلا نم غلب مهنم ًأدحاو

 يذلا تقولا يف ًايصخش مسا حومطلا ىلع نويلبان غبس و .مهراظتنا

 .نيحماطلا مامأ هيعارصم ىلع ملاعلا باب حتفت ةجودزملا ةروثلا هيف تناك

 رشع نماثلا نرقلا ناسنإل اجذومن ناك ؛ كلذ نم رثكأ ناك هنأ ريغ
 هلعجي ام وسور نع ذخأ ىذلا .رينتسملا ةَعلطلا .نالقعلا .ندمتملا

 لجرلاو «ةروثلا ناسنإ ناك .رشع عساتلا نرقلا يف يقيطنمورلا ناسنإلا

 ىتلا ةيصخشلا وه نويلبان ناك :ةدحاو ةرابعبو .رارقتسالا ققح يذلا
 ش .يديلقت وه ام ىلع جراخ ناسنإ لك اهب ملحي ناك

 دقل ؛كلذ نم طسبأ أرمأ لثمي نويلبان ناك «نييسنرفلل ةبسنلابو
 ىف ةديجم تاراصتنا ققح دقف .مهخيرات يف احاجن رثكألا مكاحلا ناك
 ةيسنرفلا تاسسؤلملا مئاعد لخادلا يف ىسرأ وأ سسأ هنكلو ؛جراخلا
 لحل اتدّهم دق ةرادإلا مث ةروثلا نأ حيحصو ٠ .مويلا ىتح اهفرعن امك
 رثكأ اهلعج يذلا وه يصخشلا هماهسإ نأ الإ ءاهلك نكي مل نإ .هراكفأ
 وه امأ .بقرتلاو عقوتلاب هفالسأ ىفتكا دقل .أطلستو ةيستارتو ةظفاحت

 نوناقلا قئاثو مضي يذلا ميظعلا رّينلا ُمَلْعملا نإ .ذيفنتلا ىلوت دقف
 9 هوذح اذح اجذومل حبصأ ىذلا .هتانودمو هرافسأو يسنرفلا

 امك .ةأشنلاو لصألا نويلبان ناك .هتمرب ينوسكسولغنألا ىزاوجروبلا

 ريدملا ةبتر نم «بصانملل ةيمسرلا ةيبتارتلا عضو يذلا وه نويلبان نأ

 تلاز امو .سرادملاو تاعماجللو .ءمكاحمللو .نود امف فيرعلا
 «ةيندملا ةمدخلاو «شيحلا ىفو «ةماعلا ةايحلا ىف ةميظعلا "نهملا'
 رارقتسالا ققح دقلو .نويلبانلا اهعباطب ظفتحت «نوناقلاو «ميلعتلاو
 1 نيذلا دونجلا نم نويلملا عبر ادع ام نييسنرفلا عيمجل راهدزالاو
 حنم هنكلو .اهضاخ ىتلا بورحلا ةحاس نم مهدالب ىلإ اودوعب

 مهنأ نودقتعي اوناك نييناطيربلا نأ يف كش الو . ةزعلاو دجملا مهءابرقأ
 هاع اوناك زيلجنإلا بلغأ نأ ريغ .نايغطلا هجو يف ةيرحلا نع نوعفادي
 نويسنرفلا ناك امئيب «1800 ماع هيلع اوناك ام الاح أوسأو رقفأ 5
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 ةيلقأ ادع ام «نييسنرفلا نأ امك «ةيبسن ةحوبحب ىف ديكأتلاب نوشيعي

 ةيداصتقالا تازيملا نم ًائيش اودقفي مل «نيروجأملا لامعلا نم ةليئض

 يه ةيتربانوبلا تلظ نإ نذإ بجع الف .ةروثلا اهتبلج ىتلا ةمهلملا

 دعب «نيحالفلا اميس الو «نييسايسلا ريغ نييسنرفلا ةيجولويديأ
 1851 نيماعلا نيب لوألا نم رغصأ ناث نويلبان هدّدب ام كلذو ؛هطوقس

 .1870و

 ملح «ةبقاعيلا ةروث وه .بسحف ادحاو ًائيش رمد نويلبان نأ ديب

 ةليلحلا ةروثلا نلعأ يذلا بعشلا ملحو ؛ءءاخإلاو .ةيرحلاو ء«ةاواسملا

 ؛نويلبان ةروطسأ نم أرثأ ىقبأو ىوقأ ملحلا ناك دقل .دادبتسالا دض

 هتمهلتسا يذلا وه ءهطوقس دعب نويلبان ىركذ ال ءملحلا نأ كلذ

 .اسنرف هدالب يف ىتح ءرشع عساتلا نرقلا تاروث
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 عبارلا لصفلا

 برحلا

 .ًايذؤم ًاثيبخ ديدج ريغ وه ام لك ودغي ءراكتبالا مايأ يف"
 نوفلتمم سانأ اننأل ءانل بسانم ريغ ىكلملا يركسعلا نفلا ودغيو

 ةمظعو ءاهتاراصتناو بوعشلا ةوق نإ .نيفلتخم ءادعأ نوهجاوي

 دحاو ًادبم ىلع دمتعت ماودلا ىلع تناك ءاهبورحو اهتاسايس

 ةينطولا اهتيوه انتمأل نإ .. . .ةدحاو ةسسؤم لعو ءديحو

 ماظن نع افلتخم يركسعلا اهماظن نوكي نأ يغبنيو «ةصاخلا

 ام ببسب ةبعرم ةيسنرفلا ةمألا تناك اذإ :نذإ ءًانسح .اهئادعأ

 ىوتسملا اذه ىلع انؤادعأ ناك اذإو «ةراهمو ةسامح نم هب عتمتت

 نوكي نأ يركسعلا انماظن ىلع نإف ءؤكلتلاو دوربلاو ةهافسلا نم

 ."احومجو ًامحز رثكأ

 ةمالسلا ةنحجل مساب ينطولا رمتؤملل مدق ريرقت نم «تسوج - ناس

 نيرشت 10) ةيناثلا ةنسلل لوألا رهشلا نم رشع عساتلا يف «ةماعلا

 .(1793 ربوتكأ /لوألا

 نأ ًاحيحص سيلو .ىهلإ رمأب يرجت برحلا نأ احيحص سيل"

 نم اهنعلي امك «برحلا نعلي هسفن هللا نإ .مدلل ةشثطعتم ضرألا

 . يمَْح بعر يف اهب نونمؤي نمو ءاهنوضوخب
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 ىركسعلا دحملاو ةيدوبعلا ,. ( م1150 لع ا/ل1عمال) ىنيف ود ديرفلا

 . (؟ عر ةن0ع ©1 ع7 0710 ال" 11417]711 ك)
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 ةعطقنم ريغ ةلوصوم برحلا ترمتسا «1515و 1792 نيماعلا نيب

 ىف :جراخلا يف ىرخأ بورح اهعم تنمازت وأ اهتبحاصو ءابوروأ يف
 رشع نماثلا نرقلا نم تانيعستلا يف دنهلاو .قرشلاو ةيبرغلا دنهلا رزج
 نيح نيب يرجت تناك يتلا ةيرحبلا تايلمعلا يفو ءرشع عساتلا لئاوأو
 نيب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يفو .كلذ دعب جراخلا يف رخآو
 بورحلا هذه يف مئازهلا وأ تاراصتنالل ناكو .1814و 1812 نيماعلا
 هذه يف رظنن نأ «نذإ ءانيلع .ملاعلا ةطيرخ تريغ اهنأل ؛ةمهم حئاتن
 فيك :ًءافخ رثكأ ةلكشم ىف رظنن نأ انيلع نأ ريغ ءرمألا لوأ بورحلا
 :ةيركسعلا دوشحلاو تايلمعلاو «ةيلعفلا برحلا ةريسم جئاتن تناك
 ؟اهيلع تبترت ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاءارجإلاو

 نيبراحتملا نم ناعون هجول ًاهجو ىقتلا «نيدقعلا نيذه لالخ
 اسنرف كانهف .ةمظنألاو ىوقلا ةعيبط ثيح نم «فالتخالا لك نافلتخحم
 ؛اهلثم ىرخأ ًالود (فلاحت وأ) هجاوت تاعلطتلاو حلاصملا تاذ «ةلودلا
 ىلإ ماعلا بوعش وعدت يتلا ةروثلا اسنرف .ىرخأ ةيحان نم .«كانهو
 ةظفاحملا ىوقلا اهتمواقمل ىدصتتف «ةيرحلا ناضتحاو نايغطلا ةحاطإ
 دق عارصلا نم نيراسملا نيذه نيب فالتخالا نأ يف كش الو .ةيعج رلاو
 امو .ةيروثلا برحلا نم ىلوألا ةيثوبنلا ةيويؤرلا تاونسلا لالخ لءاضت
 يلايربمإلا لالغتسالاو وزغلا رصنع ىغط ىتح «نويلبان مكح ىهتنا نإ
 لتحت وأ ءام ًادلب مزهت ةيسنرفلا شويجلا تناك اميف ءريرحتلا رصنع ىلع
 اقاصتلا لقأ اهدنع ةيلودلا بورخلا حبصتف .اهيلإ اهمضت وأ هيضارأ
 سكعلا ىلع .(ةدح ىلع ةلود لك يف ةيلحملاو) ةيلودلا ةيلهألا بورحجلاب
 نأب داقتعالا لع اهسفن تنطو دق ةروثلل ةئوانملا ىوقلا نإف «كلذ نم
 تدغ مث نمو ءاسنرف يف ةروثلا تازاجنإ رثكأ نع عجارتلل لاحم ال
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 ةلود نيب مالسلا طورش ىلع (تاظفحتلا ضعب عم) ضوافتلل ةدعتسم

 نم ةليلق عيباسأ دعب ءاهنإ لب .تاملظلاو رونلا نيب ال اهلثم ىرخأو

 اهل ايواسم ابعال اسنرف ةداعإل اهدادعتسا تدبأ «ىلوألا نويلبان ةميزه

 .ةعيدخلاو «ةداضملا تافلاحتلاو «تافلاحتلا نم ةيديلقتلا ةبعللا ىف

 نيب تاقالعلا ميظنتب ةيسامولبدلا اهيف موقت يتلا برحلاو ديدهتلاو
 برحلل ةجودزملا ةعيبطلا تلظ «كلذ نم مغرلا ىلعو .ىربكلا ىوفلا

 تقولا يف ةيعامتجا ةمظنأ نيبو «لود نيب ًاعارص اهفصوب ءاهلاح لع

 . كسل

 ةبراحتملا ىوقلا نيب ةمسقلا نكت مل «ةيعامتجالا ةهجولا نم

 ةلود ريغ ةمث نكت مل ءاهسفن اسنرف ءانثتسابف .قالطإلا ىلع ةيواستم

 ليمت نأ نكمي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىه نزو تاذ ةدحاو

 تانالعإ عم اهفطاعتو ةيروثلا اهتعزن مكحب اسنرف ىلإ ًايجولويديأ
 يف يسنرفلا بناحلا ىلإ ةدحتملا تايالولا تلام دقو ."ناسنإلا قوقح '

 بناج ىلإ ًابرح «لقألا لع «ةدحاو ةبسانم يف ءتضاخو ءرمألا عقاو

 نأ ريغ .ايناطيرب وه كرتشم ودع دض اهعم فلاحتلاب نكي مل نإو اسنرف
 عم اهمادص نكي ملو «تقولا بلغأ دايحلا ىلع تفقو ةدحتملا تايالولا

 تافلاحتلا رئاس نكي ملو .ةيجولويديأ تاريسفت ةيأ يعدتسي نييناطيربلا
 لودلا لخاد يأرلا نم تارايت وأ بازحأ ريغ اسنرفل ةيجولويديألا

 .اهتاذ دحب لودلا لثمت ىوق ال «ءىرخألا

 بوهوم ء«ملعتم صخش لك نإف «ةملكلل ضيرعلا ىنعملابو
 هيروتاتكد ىتح اهلحارم عيمجب «ةروثلا عم امتح فطاعت دق رينتسم
 ىلإ (6017652[866) نفوهتيب دمعي و ريثكب اهدعب ام ىلإ ابلاغو «ةبقاعنلا

 لعج امدنع الإ نويلبان ىلإ "اكيوريإ" ةيلوطبلا ةينوفميسلا هئادهإ ءاغلإ
 نيغبانلاو نيبوهوملا ةمئاق ةنراقم نكميو .(اروطاربمإ هسمن نم ريخألا

 لماشلا مهمعد اودبأ نمم ةلثامم ةمئاقب رمألا لوأ ةروثلا اودناس نيذلا

 ءايناطيرب نمف .نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ةينابسإلا ةيروهمجلل
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 كيلبيو (11/01050168) ثروزدروو :ءارعشلا لوألا ةمئاقلا تمض

 (1جهطءر[ ظانتط5) زنريب تربورو ((00165108ع) جدي ريلوكو (8اولعع)

 نم ددعو يلتسيرب يروج يئايميكلا ءاملعلا نمو .(ك0ما111ع3/) ىذدوسو

 نييعانصلاو نييناقتلاو «' ''ماهغنيمريب يف ' ' ةيرمعلا ةيعمجلا" يف ءاضعألا

 ساموت سدنهملاو (11711115508) نوسنكليو ديدحلا ةعانص بطق لثم

 .امومع هكةمدع نيعشنملاو ؟ ظفاحملا "خيو بزح ىف نفمقنملاو دروملت

 ([16067) ردريهو تناك :ةفسالفلا ىلع ايناملأ يف تلمتشاو
 رلليشو (11هععا) لغيهو (5ءاطعاات28ع) غنلليش و (ط1عطاع) هتختيفو

 زوجعلاو (1ءادصل) دنالبفو (110ءالعَانم) نلردليوهو (8ءطنااع)

 يبرملا ارسيوس يفو «نفوهتيب راقيسوملاو ( 1 1نموأ[06 اعل كوتسبولك

 ماسرلاو .(آ.ة67[221) رتافال سفنلا ملاعو ,.(©ءواهله22)) ىزتولاتسب

 ءارال نيئوانملا عيت ايلاطيإ يف تلمشو .«يليسوف) ( (1015*1وأل) سيوف

 معدلا اذبمب تيظح دق ةروثلا نأ نم مغرلا ىلعو .ابيرقت نيدلا لاجر

 مسهنأ تدقتعا نمو نيقومرملا نيفطاعتملا اهرودب تمركو .«ىركملا

 لاثمأ نإف .« ةيسنرفلا ةيفرشلا ةنطاوملا مهتحنم نأب اهئدابم نورصاني
 .ةيركسع وأ ةيسايس ةيمهأ مهتاذ دحب مهل نكي مل زنريب تربورو نفوهتيب

 ةيلاوم رعاشم وأ ةداح ةيبوشعي ةيسايس تاعزن تلح دذقلو

 فورظ اهيف تداس اسنرفل ةرواجم ةنيعم قطانم يف امومع نييسنرفلل
 ةضفخاملا ىضارألا :لثم) اهعم ةمئاد ةيفاقث تاقالع وأ ةلثامم ةيعامتجا

 سفن يف عزفلا راثأ ام كلذو «لعفلاب اسنرف ىلإ رفاس تاو سميج نبا نأ عقاولا ()
 .هدلاو

 .سروفربلو «ماتنبو «يلتسيرب : ةيسنرفلا ةيسنجلا اوحنُم نيذلا نيب نم نأ فيرطلا (2)
 نم زمايلو ديفيدو شوتنكام سميجو «(قرلل نيضهانملا بغشلا يريثم نم وهو) نوسكرالكو
 نم يزتولاتسبو ءايناملأ نم ستولك سيسراكرانأو «يبماكو ءرليشو .«كوتسبولكو ءايناطيرب
 ءادنلوه نم واب ود سويلينروكو ءايلاطيإ نم يناروغو ءادنلوه نم وكسويزوكو ءارسيوس
 نكي ملو .ةدحتملا تايالولا نم ولراب ليوجو نيب موتو .نوسيدامو «نوتلماهو «نطنشاوو
 .ةروثلا عم نيفطاعتملا نم مهعيمج ءال وه
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 .ةفلتخم بابسآلو ءايلاطيإ يف كلذكو «(يوفاسو ارسيوسو دنالنيارلاو

 نم .«نوكت نأ ةيبوقعيلل ارّذقم ناكو .ادنلوبو ادنلريإ يف ءام دح ىلإ

 دعب ام ىتح ءايناطيرب يف ربكأ ةيسايس ةيمعمأ تاذ ةرهاظ «.كش نود

 يذلا نييسنرفلا دض يديلقتلا زييمتلاب مدطصت مل ول :"باهرإلا'

 ءاردزالا رعاشم اهنم تفعاضو «ةيبعشلا ةيزيلجنإلا ةينطولا هيلع توطنا

 تناكو) نيزوعملا ةراقلا لهأل امنوئكُي نامّسلا نويناطيربلا ناك ىتلا

 داوعأك نيلوزهم نييسنرفلا عيمج رهظت ةيناطيربلا ةيروتاكيراكلا موسرلا

 ربتعت تناك يتلا اسنرف نم ءادعلا فقوم كلذ ىلإ فاضي .(باقثلا

 ”ثوروملا ودعلا" تناك اهنأ عم ءايناطيربل "ثوروملا ودعلا"

 اهنإ ثيح نم اهعون يف ةديرف ةيناطيربلا ةيبوقعيلا تناك . "”ادنلتوكسال

 ىلع «ةرهملا عانصلا وأ ةلماعلا ةقبطلا صخت ةرهاظ .ساسألا ىف «تناك

 تاعمتجملا ' تناك امبرو .ماعلا سامحلا ةجوم ترسحنا نأ دعب ءلقألا

 اهنأ ريغ «ةلماعلا ةقبطلل ةلقتسملا ةيسايسلا تاسسؤملا لوأ "ةقباطملا

 ناسنإلا قوقح هباتك يف نيب موت ىدل ةوقلا زيمتم ًاتوص تدجو
 نويلم وحن هنم تعيب دق نوكي نأ لمتحب ىذلا) ( 11 عزر1د هز ل هص)

 .(رارحألا) غيولا حلاصم نم يسايسلا معدلا ضعب كلذكو .(ةخسن

 مهتناكمو مهتاورت ببسب ةقحالملا دض ةناصحلاب نوعتمتي نيذلا مهو

 تايرحلا ديلاقت نع عافدلل دانذعتسا ىلع اوناك مهخأ امك .ةيعامتجالا

 .ضوافتلا قيرط نع اسنرف عم مالس ةماقإ نوذبحيو «ةيناطيربلا ةيندملا

 00 ةسوقعيلل يقيقحلا فعضلا نإف .كلذ نم مغرلا ىعو

 هل حامسلاب ديهتيابس يف ًايسار ناك ىذلا لوطسألا ةبلاطم يف لثمتي

 .هيداصتقالا هبلاطم ىبلت املاح نييسنرفلا ةهجاومل جورخلاب

 يفو ءايريبيإ ةريزج هبش يف اهل هبؤي ةوق ةيبوقعيلا ةعزنلل نكت ملو
 .ةيقرشلاو ىطسولا ايناملأو «عريبسباه ةرسأآل ةعضاخملا ميلاقألا

 فابشلا صعب تبذتحجا دقو ءايسورو تاقلبلاو ءايفاندنكساو

 .اذوفن رثكأ ةيبعش ٌةوق ةيدنلتوكسالا ةيبوقعيلا ةعزنلا نوكب ةلص كلذل نوكي دق (3)
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 ىف ساغيرو ايراغله ىف 5 1/12111007165) سكيفونيتروم
 هتضاخ ىذلا لاضنلا خيرات يف ةرادصلا ناكم اولتحا نمم «نانويلا
 معدلا بايغ نأ الإ .يعامتجالاو ينطولا لالقتسالا قيقحتل مهادلب
 كيهان ءايلعلاو ىطسولا تاقبطلا طاسوأ يف هذه مهفقاول يريهامجلا

 ةعضب نم ةينابسإلا ةيلاربيللا ةيلاضنلا ديلاقتلا أشنت نأ لبق لماك
 02 نيمأاعلا نيس ةبقاعيلا نيثوعمملا نيس وأ ةريصعص ةسالط تارماؤم

 .1795و

 اهتيجولويديأب «تبذتجا حجراخلا يف ةيبوقعيلا ةعزنلا نأ عقاولاو
 دعب ؛ةيسايسلا اهتوق تدمتعاف «ىطسولاو ةملعتملا تاقبطلا «ةرشابملا
 ةروثلا تثدحأ ءاذهل ؛مهتسامح ىدم وأ ءالؤه ةيلعاف ىلع «كلذ
 ةسنجألا ةوقلا ىه اسنرف تناكو .ادنلوب يف ًاقيمع ًاريثأت ةيسنرفلا
 عماطملا دض مهل اهتدناسم ىلع لامآلا نويدنلوبلا قلع يتلا ةديحولا
 اومض دق اوناك نيذلا «نييواسمنلاو «ءسورلاو «نييسوربلل ةكرتشملا
 امك .مهنيب اميف اهلمكأب اهومساقتو «دالبلا نم ةعساش تاحاسم
 عيمج نقيأ يذلا قيمعلا يلخادلا حالصإلل ًاجذومن اسنرف تحرط
 نيرازجلا عماطم نم مهدالب ةيامح ىلع رداقلا ديحولا هنأ نييدنلوبلا
 ًارثأت رثأت دق 1791 ماعلل " حالصإلا روتسد' نأ نذإ ورغ الف .مهلوح
 ىتلا ةديدحلا ريتاسدلا لوأ ناكو «ةيسنرفلا ةروثلاب ًايعاو ًاقيمع اغلاب
 يف حالصإلا ةاعد نم ءاهجولاو ءالبنلا ناكو .© تأتلا اذه اهيف لجتي
 عازنلا ناك ثيح ءايراغنه يف امأ .فرصتلا ةيرحب نوعتمتي ادنلوب

 'ًايبوقعي " ناك اهروتسد نإف .ءاهجولاو ءالبنلا ةيروهمج كاذنآ تناك ادنلوب نأ امب (4)
 .هئاغلإ نم ًالدب ءالبتلا مكح ززع هنأ كلذ ؛بسحف ةملكلل يحطسلا ىنعملاب
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 ءاهجول الثامم ًازفاح مدقي ىحملا لالقتسالا ةاعدو انييف نيب بشانلا

 اهنأل ؛ةباقرلا ءاغلإب روموغ تبلاط ذإ) ةمواقملا تايرظنب مامتهالل دالبلا

 مم نيحلصملا نإف «ء(وسور هعضو يدلا يعامتجالا دقعلاو ضراعتت

 افعض رثكأ ةيبوقعيلا تناك ءانه نم .اهسفن ةيرحلاب نوعتمتي اونوكي

 ىلع يعارزلاو ينطولا لملمتلا ىفضأ ءاضيأ ادنلريإ يفو .ةيلعاف لقأو

 ةينوساملا ةيجولويديألل يطعأ امم ريثكب ربكأ ةيسايس ةوق ةيبوقعيلا
 تاولصلا تميقأو ."ةدحتملا ادنلريإ' ءامعز اهلمحي ىتلا ةررحتملا

 راصتنال ةيكيلوثاكلا يف قرغملا دليلا اذه سئانك يف تاوعدلاو

 تاوقلاب ًابيحرت مهعرذأ اوحتف نييدنلريإلا نإ لب .نيدحلملا نييسنرفلا

 لب «رييبسيور عم نوفطاعتي مهأل ال «مهوزغب تركف ام اذإ ةيسنرفلا

 ىتلا ءاينابسإ يفو .مهدض ءافلح نع نوثحبيو زيلجنإلا نوهركي مهخأل

 داجيإ يف ةيبوقعيلا تلشف ؛٠ ءةيكيلؤثاكلاو رقفلا اهيلع ةرطيسلا مساقت

 .طق يبنجأل نوعضخي ال نابسإلا نأ وه ؛رياغم ببسب اهل مدق ئطاوم

 .بلغألا ىلع ًايسنرف نوكيس هنإف ءدحأل كلذ حيتأ اذإو

 نآل ؛ يبوقعيلا رايتلل نييجذومن نيلاثم ادنلريإ الو ادنلوب نكت مل

 هذه تلجت دقو . .ةفيفط راثأ ريغ اهيف فلخي مل ةروثلل يلعفلا جمانربلا

 كلت عم ةيسايسلاو ةيعامتجالا تالكشملا اهيف هباشتت نادلب يف راثآلا

 ةيلحملا ةيبوقعيلا تناك نادلب : : نيتكف ىلإ هذه مسقنتو .اسنرف يف ىتلا

 نل ىرخأو «ةيسايسلا ةطلسلا عولبل ةلوقعم ةصرفب عتمتت اهيف ةيلصألا

 ةعومجملا ىلإ يمتنتو .يسنرف وزغب الإ مامألا ىلإ أمدق رومألا اهيف يضمت

 ةيناثلا يف جردنت امبرو ءارسيوس نم ءازجأو «ةضفخنملا نادلملا ىوألا

 دق (ةيواسمنلا ادنلوه) اكيجملب تناكو .ايلاطيإ ىف كاتليود وأ ةليود

 (تةصتللع نالوميد ليمك نأ ىسندن ام اريثكو .1789 ماع ةروثلا تنلعأ

 (/©5 ناباربو اسنرف تاروث مسا هتفيحص لع قلطأ 2ءورممان1105)

 اسنرمل ىلاوملا رصنعلا ناكو . 86م1 هننو 06 1: هبدعع ها لع /731082711)

 الب « فعضأ (نويتسكنوفلا نويطارقميدلا مهو) نييروثلا طاسوأ يف

 ةوقلا نم ناك هنأ ريغ .ةلودلا نايكب نيكسمتملا نيظفاحملا نم ع كش
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 .هنوذبحي اوناك ام كلذو :مهدالبل اسنرف وزغل ًايروث امعد مدقي ثيحب

 عم فلاحتلاب نوبلاطي نيذلا "نوينطولا" ناك «ةدحتملا لقال ي يفر

 1 مهنأ نم مغرلا ىلع «ةروثلا نومزتعي اوناك مهنإ ثيحب ةوقلا نم
 نولثمي اوناك ا ا

 مكح ةهجاوم ىلإ نورخأ عقدناو ؛ .ىطسولا ةقبطلا نم ايندلا حئارشلا

 يفو ٠ .ندملا يف راجتلا اهيلع رطيسي يتلا ةنميهملا ةيكراغيلوألا تايلقألا
 تانوتناكلا ضعب يف يراسيلا حانحلا رصانع تناك ءارسيوس

 2ىدؤي يسنرفلا وزغلا ناك ءانهو . ةوقلا نم ريبك ردق ىلع ةيتناتستوربلا

 يف يروث رود نم هب موقي ناك امم رثكأ ًايليمكت ارود ءىرخأ ةرم

 .ةيلحملا ةحاسلا

 ةبقاعيلا بحر دقف .ايلاطيإو اينالأ برغ يف كلذك رمألا نكي ملو
 نأ ريغ .يىبرغلا بونحلاو زنيم يف اميس الو .يسنرعلا وزغلاب ناللألا
 ىدأ دقو .*هتموكحل بعاتملا ةراثإ ىلع كشوأ هنأ ءاعدا عطتسي مل ادحأ
 ىف ةروثلا ةيبعش عامترا ىلإ ايلاطيإ يف ةينوساملاو ةيريونتلا حورلا راشتنا

 ةكلمم يف الإ ةيوق نكت مل امبر ةيلحملا ةيبوقعيلا نأ ريغ . .نيملعتملا طاسوأ

 ىف (ةسينكلل نيداعملا) نيرينتسملا عيمج ةدئفأ ىلع ترطيس ثيح لوبان
 تمنو تعرعرتو :ءاهج لا ةقيلع هم بناجو ىطسولا ةقيطلا طاسوأ

 تناع ابنإ لب .ايلاطيإ بونج ءاوجأ يف ةيمانتملا طباورلاو تايعمجلا يف
 تنلعأف «ةيعامتجالا ةروثلا ريهامجب لاصتالا يف ماتلا اهلشف نم كانه
 مدقت نع لاوتت ءابنألا تناك اميف يلوبان يف ةيروهمج ةيبسن ةلوهسي

 يعجرلا نيميلا ىوق اهتحاطأ ام ناعرس ةيروهمجلا نأ ريغ .نييسنرفلا
 ىلع نوقلطي ىلوبان يلاهأو نيحالملا نأ كلذ ؛؟كلملاو ابابلا ةيار تحن

 ."ةيرعلا لجر" بقل .قحب «يبوقعبلا

 .دنالنيارلا يف مهل ةعبات ةيروهمج ةماقإ يف ىتح نويسنرفلا لشف (5)

1/2 



 ةيلاوملا تاعزنلل ةيركسعلا ةميقلا تناك .ندإ ءةماع ةروصب

 لاجرل انوزخم لثمتو «يسنرفلا وزغلل ًادناسم ًارود يدؤت ةيبوقعيلل

 نإ لب . .ةبولغملا قطانملا يف ًايسايس مهيلإ نوكرلا نكمي نيذلا ةرادالا

 ىلإ ةيلحم ةيبوقعي ةوق اهيف دجوت يتلا قطانملا ليوحت ىلإ هجنت تناك ةينلا
 .ةصرفلا حنست امنيح اسنرف ىلإ اهمض مث نمو ءةعبات تايروهم

 ةنسلا يف ايفاتاب ةيروهمج ادنلوه تحبصأو 2.1795 ماع اكيجلب تمضف

 ةفمضلا تمض امك .دذعب اميف تربانوب ةرسأ كلامم ىدحإو اهسفن

 - عريب ةيقودنارغ لثم) ةعباتلا نويلبان لود لظ يفو , نيارلا رهنل ىرسيلا

 لإ رشاملا مضلا دتماو (ايلافتسيو ةكلممو  ةيلاحلا رهورلا ةقطنم ىف

 1798 ماع ايتفله ةيروهمج ارسيوس تحبصأو .ايناملأ نم يبرغلا لامشلا

 تايروهمجلا نم ةموظنم تميقأو .دعب اميف تمض مث
 : ايلاطيإ يف

 ايبوئيترابو «(1798) امورو «(1797) ايروغيلو 1797(2) بلآلا يفرش

 اهبلغأ يف ةعبات لود اهنكلو ءًايتزج ةيسنرف ًاضرأ تحبصأ يتلا (1798)

 .(ىلوبان ةكلممو ءايلاطيإ ةكلمم)

 بعل امك «ةيركسعلا ةيمهألا ضعبب ةيبنجألا ةيبوقعيلا تعتمت

 الو «ةيروهمجلا ةيجيتارتسالا عضو ىف امهم ًارود بناجألا ةبقاعيلا

 دويلبان زاربإ يف مهم رودب تمهسأ ىتلا ةيتيسيلاسلا ةعامجلا اميس

 هتازاجنإ قيقح يف مث يسنرفلا شيجلا فوفص يف يلاطيإلا تربانوب

 رثأ تاذ تناك ابغإ وأ هنإ لوقلا نكمي ال نكلو ءايلاطيإ يف ةقحاللا

 مسالا لماعلا نوكت نأ اسنرفل ةيلاوم ةدحاو ةكرح عسوب ناكو .مساح

 عمجلا نإ .ةيدنلريإلا ةكرحلا يهو الأ ءالاعف ًالالختسا تلغتسا اهنأ ول

 1797 نيماعلا نيب اميس الو .يسنرفلا وزغلاو ةيدنلريإلا ةروثلا نيب

 ىف اسنرف دض ديحولا لتاقملا فرطلا يه ايناطيرب تناك امدنع 1798و

 تالكشم نأ ريغ .مالسلا ىلإ يعسلا ىلع ايناطيرب مغريس ناك «ناديملا

 يعاسم تناكو «ةبوعصلا ةياغ يف تناك رحبلا ضرع ىف ةينفلا وزغلا

 ةيدنلريإلا ةضافتنالاو .كابترالاو ددرتلاب مستت كلذ ىلع مادقإولل اسنرف
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 ةيريهامج ةدناسمب اهعتمت مغر ءعمقلا ةلهس ميظنتلا ةئيس 1798 ماع

 .ةيدنلريولا ةيسنرفلا

 . جراخلا يف ةيروثلا ىوقلا ةدناسمب اوعتمت دق نويسنرفلا ناك اذإو
 نامرح نكمي ال هنأ كلذ ؛لئامم معدب كلذك اوظح مهموصخ دإف
 امتانوكم نم ىسنرفلا وزغلا دض ةيبعشلا ةمواقملل ةيئاقلتلا تاكرحتلا
 دق اهراعش اوعفر نيذلا نوعرازملا ناك ولو ىتح «ةيعامتجالا ةيروثلا
 امو .ةظفاحملا ةيسنكلا  ةيكلملا ةيلاضنلا مهتعزن نم ًاقالطنا اهنع اوربع
 نرقلا ىف تنرتقا ىتلا ةيركسعلا ططخلا نأ هتيمهأ ىلإ ةراشإلا ىغبني
 : راصنألا تاكرح وأ تاباصعلاو «ةيروثلا برحلاب ًامات ًانارتقا نيرشعلا
 ىفف .اسنرفل ةثوانملا ىوقلا ىلع افقو 1815و 1792 نيماعلا نيب تناك
 برح ضوخت يناتيرب ىف ناوشلاو هيدنف تاكرح تناك ءاهسفن اسنرف
 .1802 ماعلا ىتح ءعطقتلا ضعب عم ؛1973 ماعلا ذنم ةيكلم تاباصع
 ةدئارلا يه ايلاطيإ بونج يف تاباصعلا تناك امبرف . جراخلا يف امأ
 21799و 1798 نيماعلا نيب اسنرفل ةيداعملا ةيبعشلا تاباصعلا برح يف
 رفوه سايردنأ ةماعزب لوريتلا لهأ ظوحلم حاجنب اهسرام دفر
 .1808 ماع نابسإلا كلذ نم مهألاو .1809 ماع (ةمفمعمف 11018
 نأ تاقرافملا نمو .1799و 1798 ىتنس نيب ءام دح ىلإ .سورلاو
 تناك اسنرف ءادعأل ةبسنلاب ةيروثلا تاططخملا هذهل ةيركسعلا ةيمهألا
 ةيقاعيلل ةيركسعلا ةيمهألا نم ديكأتلاب ريثكب ربكأ نييسنرفلل ةبسنلاب
 ًةظحلل ةبقاعيلل ةيلاوم ةموكح اسنرف دودح جراخ مقت ملو .بناجألا
 ىلإو ءاينابسإو .لوريتلا نأ الإ .ةيسنرفلا تاوقلا باحسنا دعب ةدحاو
 أرطخ رثكأ ةيركسع ةلكشمب نييسنرفلا تهجاو ءايلاطيإ بونج ام دح
 ببسلاو ؛مهماكحو ةيماظنلا مهشويج ةميزه دعب ىصم تقو يأ نم
 نكت مل امثيحو .ةيحالف تاكرح اهلك هذه تناك دقف : طيسب كلذ ىف
 اهتميق نإف .نيحالفلا ىلع دمتعت نييسنرفلل ةيداعملا ةيموقلا تاكرحتلا
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 ةيعاجرتسالا ةينطولا تاكرحلا تقلخ دقل .لاب تاذ نكت مل ةيركسعلا

 لوقلا نكمي نكلو .1814و 1813 نيماعلا نيب ةيناملأ '"ريرحت برح'

 نم اعون لثمت «نييسنرفلا دض ةيبعش ةمواقم ىلإ اهزاكترا مكحب ءامنإ

 .مهشيج راحدنا دعب «سانلا نإف ءاينابسإ يفو .©عءرولا لايخلا
 ةيديلقتلا شويجلا نإف ءايناملأ يف امأ .نييسنرفلا مدقت فقو اوعاطتسا

 .امامع ةيديلقت ةقيرطب ةميزهلا مهم تقحلأ

 ةهجولا نم «برحلا نإ نذإ انلق اذإ باوصلا بناجن الو

 نم اهدودحل ةيذاحملا يضارألاو اسنرف نيب رودت تناك «ةيعامتحالا

 .ةيديلقتلا ةوقلا تاقالع ىلع اسايقو .ىرخأ ةهج نم ىلاعلا ةيقبو «ةهج

 نيب ناك انه يرهوحلا عارصلاف ؛اديقعت رثكأ تناك سامتلا طوطخ نإف

 لالخ ةيبوروألا ةيلودلا تاقالعلا ىلع هلالظ طس دقو ءايناطيربو اسنرف

 ؛ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم ءرمآلا ناكو .نرقلا كلذ نم ربكألا ءرجلا

 يسيئرلا مهسفانم ىلع ءاضقلا نويناطيربلا دارأ دقف ؛ًايلك ةيداصتقا ةلأسم

 .ةيبوروألا قاوسألا ىلع ةلماكلا ةيراجتلا ةنميهلا مهسفنأل اوققحيل

 نمو «راحبلا ءارو ام يفو تارمعتسملا يف قاوسألا ىلع ةماتلا ةرطيسلاو

 نع لقي ال ام برحلل ةجيتن اوققح مهنأ عقاولاو .راحبلا يلاعأ ىلع مث

 احومط ابوروأ يف نمضتي نكي مل فدهلا اذه نإ ذإ ؛ةيمهأ كلذ

 ةيمهأ تاذ ةدودحم طاقن ىلع ةرطيسلا الإ مهللا «ءضرألا ىلع ءاليتسالل

 لود يديأ يف عقاوملا هذه طوقس مدع نامض وأ «يرحبلا لاجملا يف

 ةيراق ةيوست ةيأب ةعناق تناكف ءايناطيرب ةيقب امأ .رطخلا دح ىلإ ةيوق

 كلذو ؛اهدح دنع اسنرف اهتسفانم فاقيإ ىرخألا لودلا اهيف عيطتست

 ةيلاينولوكلا تايروطاربمإلا ريمدت .يجراخلا ديغصلا ىلع ءنمضتي

 .ايناطيرب ىلإ اهنم ةربتعم ءازجأ مضو

 اها ععصع ا/هل © عمماع, علب جزع 11115111171 عك 7لهنأمدعأط عرسسو وو عنو زج (6)

 ال 0 معك طعنا ك عطنا مرام, 1830-1790 (201110 861 82105[ علام جلل واط 1 عطا ةوعم كطفل

 150.22 1 اة ن5 عاسءطسسا لعام, [1952))
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 ؛ءافلحلا ضعبب اسنرف ديوزتل ةيفاك اهتاذ يف ةسايسلا هذه تناك
 اهيلإ رظنت تناك ةيرامعتسالاو ءةيراجتلاو ءةيرحبلا لودلا عيمج نأل
 ىلإ برقأ ناك ىداعلا اهفقوم نإ لب .سجوتلاو ءاذعلا نم ريثكلاب
 ايناطيرب ليم نأ ريغ .ةمح ايازم برحلا نمزة ةرحلا ةراجتلل نآل ؛دايحلا
 ةوق .ةيعقاولا ةيحانلا نم ءاهرابتعاب ةدياحملا نفسلا عم لماعتلا ىلإ
 نيب ةيعارص ةهجاوم ىلإ اهعفد لف .ايئاطيربل اهنم رثكأ اسنرفل ةدناسم
 جالا يف اهمفد نم ةيسنرفلا راصتلا ةسايس تنك ىلإ .رخاآو نيح
 .فعضلا نم ةيرحبلا ىوقملا رثكأ تناكو .6 ماعلا دعب سكاعملا
 بيرت نكت 4 ثيحب ابوروأ لخاد اهنيب اميف لاصتالا عاطفنا نم
 1812 نيماعلا نيب ب ةيكيرمأ  ولغنألا برجا نأ ريغ .بعاتم ةيأ ايناطيربل
 عارصلا اذه ةليصح ىه تناك 1514و

 نأ ريغ ءام دح ىلإ ًاديقعت رثكأ ايناطيرب هاجت يسنرفلا ءادعلا ناك
 فبلاطي ,يناطيربلا فقوملا وه امك .فقوملا اذه يف ناك يذلا رصنعلا
 تملس يتلا ةروثلا مايقب ةميظع ةجرد ىلإ ززعت دق "لماشلا' رصنلاب
 ةيناطيربلا اهتريظن نأش اهنأش .تناك ةيسنرف ةيزاوجروب ىلإ ةطلسلا
 ىلع ٠ .«للطتي ناك نييناطيربلا ىلع رصنلا نإ .اهل دودح ال ةيهش تاد
 ءارتلجنإ اهيلع دمتعت تناك يتلا ةيناطيربلا ةراجتلا ريمدت .لقألا
 لبقتسملا يف ًاددجم اهشاعتنا نود لوؤحلل ةمئاد ةروصب اهريمدتو
 - ينامورلاو «يناطيربلا - يسنرفلا نيعارصلا نيب هباشتلا هجوأ تناكو)
 ةيسايسلا مهتليخم تناك نيذلا نييسنرفلا ناهذأ يف ةلثام يجاطرفلا
 ءاحومط رثكألا جازملا تالاح يفو . .(ريبك دح ىلإ عباطلا ةيكيسالك
 امب ىناطيربلا يداصتقالا قومتلا ةنزاوم لمأت ةيسنرفلا ةيزاوجر وبلا تناك
 قرم نمرتو اهسفنل قلخت نأب يأ ؛ةيركسعو ةيسايس دراوم نم اهيدل
 عارصلا ىلع نارابتعالا ناذه ىفضأو .اهيسفانم ىلع ةمرحم ةعساش
 عازن يأ يف ه هريظن لق وحن ىلع دانعلاو ةموميدلا عباط يسنرف - ولغنألا
 لقأ وه ام ىلإ ءرمألا عقاو يف ٠ .حمطي نيفرطلا نم يأ نكي ملو .رخآ
 هنأ عم مايألا كلت يف أردان ارمأ كلذ ناكو ؛لماشلا لكلا رصنلا نم
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 نيبناجلا نيب ةديحولا مالسلا ةرتف تسكتناو .هذه انمايأ يف ًاعئاش حبصأ

 ديدحت ىف دازو .اهيلع ةظفاحملا نع نيدلبلا فوزع ببسب (1803-1802)

 ضرف يذلا وه هدحو يركسعلا عضولا نأ ةدوهشملا ةلحرملا هذه حمالم
 ناك ءرشع نماثلا نرقلا نم تانيعستلا رخاوأ ىفف ؛دومحلا نم ةلاح

 - ىلع ةيبوروألا ةراقلا ماحتقا نع نيزجاع اوناك نييناطيربلا نأ ًاحضاو
 ةلاعف ةروصب اهنم جورخلا نع نيزجاع نويسنرفلا ناك املثم ءلاعف وحن

- 

 .ًاضيأ

 ةتامتسا لقأ الاضن ضوخت اسنرفل ةيداعملا ىرخألا ىوقلا تناك

 باسح ىلع ال نكلو «ةيسنرفلا ةروثلا ةحاطإ يف عمطت اهلكف .افنعو

 نأ 1795و 1792 نيماعلا نيب ىلج لكشب نيبت هنأ ريغ .ةيسايسلا اهتاعلطت

 رثكألا تناك يتلا ةلودلاو .ةيعقاولا ىلإ رقتفت تناك ىعاسملا هذه لثم

 دض يسيئر فلاحت لك يف تكراشو «ةميدتسم ةروصب اسنرفل ءادع
 نيبو اهيف ةمكاحلا ةرسألا نيب ب طياورلا تززعت ىتلا ءاسمنلا ىه ءاسنرف

 ذوفنلا قطانمو تاكلتمملل رشاملا اسنرف ديدهت لعفب نوبروبلا ةرسأ

 ةيداعم ايسور تناكو .ايناملأ يف مدقتملا اهزكرمو ءايلاطيإ يف ةيواسمنلا

 نيب ةدتمملا تارتفلا يف الإ برحلا لخدت ملو .ةعطقتم ةروصب اسنرفل

 ناكف ءايسورب امأ .1812 ماعو .1805-1807 «. 5-1800 ماوعألا

 .ةروثلل داضملا بناجلا عم فطاعتلا نيب بذاجتلاو رتوتلا اهعزانتي

 يتلا ايناملأو ادنلوب يف ةصاخلا اهعماطمو ءاسمنلا اياون ىف كشلاو

 هبش ةقيرطب ًانايحأ برخلا تلخد كلذلو .ةيسنرفلا ةرداملاب تعفتنا

 تضرعت امدنع) 1806-1807 .1792-1795 ماوعألا نيب «ةلقتسم

 يتلا لودلا رئاس ٍتاسايس ىيبسنلا ُبلقتلا زّيميو .-3 ءاعو (ديدهتلل

 دض تفمقو دقل .اسنرفل ةيداعملا تافلاحتلا يف رخآو نيح نيب تكراش

 ديصتت تناك .ماودلا ىلع ةسايسلا ملاع يف ثدحب امك ءامنأ ريغ .ةروثلا

 نأ لودلا هذه ةحلصم يف نكي ملو «ةصاخلا اهحلاصم عباتتو صرفلا

 ةرفاظلا اسنرف اميس الو ءاسنرف نم تباثلا مئادلا ءادعلا فقوم فقت

 .ةيبوروألا يضارألا عيزوت ةداعإل سسألا تعضو يتلا
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 ةمئادلا اهحاصمو ةيسامولبدلا ةيبوروألا لودلا تاعلطت نأ امك
 قسن ىأ نأ كلذ ؛ةنكمملا تافلاحتلا نم ددع دقعل اسنرفل لبسلا تأيه
 ال ام ةلود ةاداعم نأ ينعي اهنيب اميف ةمحازملاو رتوتلا اهدوسي نادلبل مئاد
 ناكو .ةلودلا كلتل يداعملا دلبلا عم فطاعتلا ىلع يوطني نأ نم دب
 نيذلا راغصلا ناملألا ءارمألا مه فارطألا كلت نيب ةقثلل ةاعدم رثكألا
 فاعضإ ىلإ .ةداعلا ىف اسنرف عم فلاحتلاب : مهعفدت مهحلاصم تئتف ام
 ءارمألا وأ .ميلاقألاو تاعطاقملا ىلع (اسمنلا يأ) روطاربمإلا ةطلس

 ءالؤه نيب مهألا زربألاو .ايسورب ةوق يمانت ءارج ررضلا مهب قحل نيذلا
 يتلا ءايرافابو عريبنتروفو نداب :ةيبرغلا ةيبونجلا ةيناملالا لودلا ءارمأ مه

 .(1806) نويلبأت هماقأ ىذلا ' نيارلا داحتا" ةاون اهعيمج تنوك

 تناك اينوسكاس نإ لب .اهتيحضو ميدقلا ايسورب سفانم ءاينوسكاسو
 ءايثزج ءهرسفت ام كلذو .هل ًءالو اهرثكأو نويلبان تافيلح رخآ
 حاتنإلل ًامدقتم ًازكرم اهنوك مكحب ءاهنأل ؛ةيداصتقالا اهحلاصم
 .ينويلبانلا " يراقلا ماظنلا" نم تعفتنا « عينصتلاو

 ركسعملا ىف ةمئاقلا تاماسقنالا رابتعالا ىف انذخأ ول ىتحو
 اونهاري نأ نييسنرفلل نكمي ىتلا ةلمتحملا تافلاحتلاو ءاسنرفل يداعملا
 لقأ ىلع قرولا ىلع «تناك اسنرفل ةتوانملا تافلاحتلا نإف ءاهيلع
 ىلوآلا لحارملا يف :مهتحلصمل لمعت يتلا كلت نم ريثكب ىوقأ 2 ريدقت

 ةلسلسب نييسنرفلل دهشي بورحلل يركسعلا خيراتلا نأ ريع ٠ .لقألا ىلع
 ىتلا مئازهلا باقعأ يفف .ةلهذملا ةفطاخلا تاراصتنالا نم ابيرقت ةلوصوم
 ةمازلا ةيبنجألا تامجهلابو «ةداضملا ةيلحملا ةروثلاب نويسنرفلا اهقحلأ
 افقوم نويسنرفلا اهيف فقو ةريصق ةرتف ةمث تناك 1793-1794(2) اهعم

 يف يناثلا فلاحتلا حلفأ امدنع 1799 ماع كلذ ناكو ٌارطخ ًايعافد
 اهتالمح ىلوأ يف فوروفوس ةدايقب ةرارجلا ةيسورلا لفاحجلا دشح
 ةيناديملا كراعملاو تالمحلا لجس نأ ريغ .ةيبرغلا ابوروأ ىف ةيركسعلا
 ًارصن «ةيلمعلا ةيعقاولا ةيحانلا نم ءدّسِجي 1812و 1794 نيماعلا نيب
 اهعاعشإ نأ يف اسنرف يف ةروثلا رس نمكيو .عطقنم ريغ ًارزؤم ًايسنرف
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 لضفأ ىف اننكميو .ًامساح ءانيأر امك «نكي مل جراخلا يف يسايسلا

 ةيعجرلا لودلا بوعش ةمواقم نود تلاح اهنأ معزن نأ «تالاحلا

 نرقلا يف ةيديلقتلا لودلا نأ ديب .ةيرحلا مهل اوبلج نيذلا نييسنرفلل

 لوعت ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسإلا ةيركسعلا اهططخ يف نكت مل رشع نماثلا

 يلاهأ غلبأ ربكألا كيرديرف نإ لب :برحلا يف نييندملا ةكراشم ىلع

 نأ مهيلع نأ ءسورلا ةمواقم هيلع اوضرع نيذلا «هل ءايفوألا نيلرب

 تريغ ةروثلا نأ ريغ .اهبب نيصصختملا نيفرتحملل برحلا رمأ اوكرتي
 ال ةروصب نوقوفتي مهتلعجو «نييسنرفلا ىدل اهبيلاسأو برحلا موهفم

 نم ؛ةميدقلا شويحلا تناكو .ةميدقلا مكحلا ةمظنأ شويج ىلع ساقت

 اهيف ناك يتلا تالاجملا يفو .ًاطابضناو ًايّردت لضفأ «ةينفلا ةهجولا

 دويسنرملا ناك «ةيرحبلا كراعملا لثم «مساح مهم رود نيتلصخلا نيتاهل

 نيعرابو «نيزاتمت نيعوطتم اوناك دقل ؛فلختلا نم ةيلاع ةجرد نوناعي
 مهنأ الإ «"برهاو برضا" ًادبم ىلع دمتعت ىتلا ةفطاخلا تاراغلا يف

 ؛نيبردملا ةراحبلا نم فاك ددعل مهراقتفا نع ضيوعتلا اوعيطتسي م
 اهتثتجا يتلا ةئفلا مهو ءءافكألا نييرحبلا طابضلا نم «كلذ نم مهألاو

 نييدنامرونلا ءالبنلا ةقبط نم اوناك اهدارفأ نأل ؛اهلوصأ نم ةروثلا .

 عيرس ليدب قلخ ةروثلا عسوب نكي ملو .ةيكلملل نيلاوملا نيينوتيربلاو

 ايناطيرب نيب ةريغص ةينامثو «ةريبك ةيرحب تاكابتشا ةتس يفو .مهل

 رئاسخ فاعضأ ةرشع لاجرلا نم نييسنرفلا رئاسخ تناك ءاسنرفو

 .يروفلا ميظنتلا يعدتست تناك يتلا تالاحلا يف امأ .©نييناطيربلا

 ةيونعملا حورلاو عاجشلا موجهلا ءهلك كلذ قوفو «ةنورملاو ءةكرحلاو

 تازيملا هذهو .عزانم نود نم فقوملا ةداس اوناك نييسنرفلا نإف «ةيلاعلا

 لجسلا نآل ؛درفلا يدنجلل ةيركسعلا ةيرقبعلا لع دمتعن نكت مل

 نأ امك :ًازيمتم نكي مل مهرمأ نويلبان ىلوتي نأ لبق نييسنرفلل يركسعلا

 تساهم حس سسوس و

 ةللءطقعأا اعوتك, ذل ىمعاوأ طاقكنم»رت هك طع 7و, 85-1793 (ا[.م3لمهطن ©. (7)

 كااعس ةصفم انلطكتمب 1960), مم. 370 ةهطل 73.
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 نم نأ الإ .ًايئانثتسا نكي مل اسنرف تالارنجل يعونلا لدعملا ىوتسم
 شاعنإ ىلع ءاهنم بناج ىف «تدمتعا دق تازيملا هذه نوكت نأ نكمملا
 .ةروث ةيأل ةيساسألا جئاتنلا ىدحإ كلتو «جراخلاو لخادلا يف رداوكلا
 شيجلا يف الارنج 142 لصأ نم نوعبسو ةعست ناك .1806 ماعلا يفف
 عبر ناك كلذكو ءرمعلا نم نيتسلا اوزواجت دق ةوقلا قئافلا يسوربلا
 حبصأ يذلا) نويلبان نإف ءهسفن ماعلا يفو «لباقملابو . (87تكاتكلا ةداق
 ارمأ ناك ىذلا) (2311:26) ارومو (نيرشعلاو ةعبارلا يف وهو الا رنج

 بصخنملا ىلوت يذلا) ىنو .(نيرشعلاو ةسداسلا ىف وهو ةيركسع ةقرفل

 نيب اعيمج اوناك .(10890000) وفادو «(نيرشعلاو ةعباسلا يف هسمن

 .رمعلا نم نيثالثلاو ةعباسلاو نيرشعلاو ةسداسلا

1 

 مث نمو .للملا ىلع ثعبت دق يسنرفلا يركسعلا حاجنلا ةصق نإ

 أم ةرتفلا ىفف .ةيربلا برحلا تايلمعل ةيليصفت ةشقانم ةيأ نع ىنغتسنس

 ةروثلا لع ظافحلا نم نويسنرفلا نكمت .1794و 1793 ىتنس نيب
 :ةضفخنملا يضارألا اولتحا 21795 ماعلاو 1794 ماعلا نيبو .اهتيامحو
 .(ايروغيلو) يوفاسو ءارسيوسو ءاينابسإ نم ءازجأو «نيارلا ميلقإو
 ايلاطيإ ةروهشملا ةيلاطيإلا نويلبان ةلمح مهتحنم «1796 ماعلا يفو
 لع نويلبان تالمح امأ .اسنرف دض ماق فلاجت لوأ تمطحو ءاهلمكأب

 ةيرحبلا ةوقلا لخدت ىدأ دقف (1797-1799) ايروسو ءرصمو ءاطلام
 نأ امك .ابوروأ يف اهقالطنا دعاوق عم اهتالاصتا عطق ىلإ ةيناطيربلا
 ايلاطيإ نم نييسنرفلا درط نم «هبايغ لالخ «نكمت ىناثلا فلاحتلا

 ةفلاحتلا شويحلا ةميزه جئاتن نم ناكو .ايناملأ ىلإ عجارتلا ىلع مهمغرأو
 داع نإ امو .وزغلا نم اسنرف ذاقنإ (1799 «خرويز ةكرعم) ارسيوس يف

 0م:لمد خذ. تمنع, 16 مانا عح نإ طع طرتسعتمبا لتزن, 1640-1945 (201 08

 © !ةيععرجلمهزر رععوجب 1955), م. 6
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 .مهمتامجه نوفنأتسي نويسنرفلا ناك ىتح «ةطلسلا ملستو نويلبان

 نم يقب نم ىلع مالسلا اوضرف دق نويسنرفلا ناك «1 ماعلا لولحبو

 ماع لولحب نييناطيربلا ىلع ىتحو «ةيبوروألا ةراقلا يف نيفلاحتملا
 ةعضاخلا وأ ةبولغملا قطانملا ىف ىسنرفلا قوفتلا لظ .كلذ دعبو .2

 تأدبو .عزانم نود نم 1798و 1794 نيماعلا نيب ةيسنرفلا ةرطيسلل

 1805 نيب ام ةرتفلا ىف نييسنرفلا ىلع برحلا نشل ةديدج ةلواحم

 .ايسور دودح ىلإ ىسنرفلا ذوفنلا دادتما نع ترفسأ اهنأ ريغ 21807و

 تمغرأو ءايفاروم يف زتيلرتسوأ ةكرعم يف 5 هاع اسمنلا تمزُمو

 ةلقتسم ةروصب برحلا تلخد يتلا ءايسورب امأ .مالسلاب لوبقلا ىلع

 1806 ماع تديتسريوأو انيي يتكرعم ىف اهتاوق ترُمُد دقف «ةرخأتم

 يف تمزه دق ايسور نأ نم مغرلا ىلعو .كلذ دعب اهلاصوأ تعطقتو

 دن الديرف يف ةيناث تمزهو .(1807) وليآ ىف ترحُدو ءزتيلرتسوأ

 ةدهاعم اهتلماع دقو .ةيركسعلا اهتوق ةمالس لع تظفاح دقف :(1807)

 ىلع اسنرف ةنميه تضرف نيح ء؛هرربي ام هل مارتحاب (1807) تيسليت

 .ةيكرتلا داقلبلاو ةيفاندنكسإلا ةقطنملا ءانثتسا دعب «ةيبوروألا ةراقلا يفاب

 تقحلاو برحلا اهيلع تنش 09 ماع ررحتلا اسمنلا تلواح امدنعو

 نابسإلا ةروث نأ ريغ .مارغافو . غنسيإ - نريبسأ كراعم يف مئازهلا اه

 تحتف «مهيلع اكلم «نويلبان قيقش .فيزوج ضرف دض 1808 ماع

 هبش ىف امئاد أيركسع أطاشن تأدبو «نييناطي ربلا مامأ تايلمعلل اناديم
 سب

 ماق ىتلا ةيرودلا عجارتلا وأ ةميزهلا تالاحب رثأتي مل «ةيريبيألا ةريزجلا

 .(1810 ماعلاو 1809 ماعلا نيب :الثم) نويناطيربلا اهم

 هميزه نوناعي تقولا كلذ ىف اوناك نييسنرملا نإف ءرحبلا يف امأ

 وزغب ال مهمالحأ تددبت «(1805) رغألا فرطلا ةكرعم دعبف .ةقحاس

 ءارو امب مهتالاصتا ىلع ةظفاحملاب لب ءبسحف ةانقلا ربع ايناطيرب

 لالخ نم الإ ايناطيربب ةميزهلا قاحلإل ةنكمت ةليسو ةمث نكت ملو .راحبل
 نع ةلاعف ةروصب هذيفنت نويلبان لواح ام كلذو ؛ ىداصتقالا طغضلا

 يتلا تابوعصلا تدأ دقو .(1806) ىيّراقلا ماظنلا ثادحتسا قيرط
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 عباط ضيوقت ىلإ يداصتقالا راصحلل لاعفلا قيبطتلا اهيلع ىوطن
 يدرت ىلإو «تيسلت ىف اهيلإ لصوتلا مت ' ىتلا ةيوستلا ىف رارقتسالا
 هريس ىف ةيساسألا فاطعنالا ةطقن لثمت تناك يتلا ايسور عم تاقالعلا
 لبق رصيقلا نأ ولو .وكسوم لتحاو ءايسور ازغ دقف .هتريسمو نويلبان
 هترماقم تناكل «ةلثامم فورظ يف نويلبان ءادعأ رثكأ لعف امك «مالسلاب
 مامأ هسفن نويلبان دجوو . لعفي مل رصيفلا نأ ريغ . .حاجنلاب تللك دف

 ةديكأ ةنامض نود نم ةحوتفم برح ضوخ لصاوي نأ امإف :نّيرايخ
 ةثراك لثمي نيرايخلا الك ناكو .بحسني نأ امإو ءاهيف رصنلا قيقحم ىلع
 كلذ ىتح ةحجان ءانيأر امك .ءىسنرفلا بيلاسأ تناك دقل .هتاذ يف
 ةفاثك تاذو «ةيافكلا هيف امب ةينغ قطانم ىف ةفطاخ تالمح ىف نيحلا
 ام نأ ريغ .ضرألا هجتنت ام لع شيعلا نم دونجلا نكمت ةيلاع ةيناكس
 تاءارجإلا هذه ريوطت تدهش يتلا نيارلا ميلاقأ وأ يدرابمول يف حج

 ًاعيرذ ًاقافخإ قفخأ .ءىطسولا ابوروأ يف ىتح الاعف ناكو «بيلاسألاو
 نويلبان ىنُم دقو .ةلحاقلا ةغرافلا ةعساشلا ايسورو ادنلوب تاءاضف ىف

 دادمإ يف هقافخإ ببسب لب «يسورلا ءاتشلا ةوسق ببسب ال ةميزهلا
 نع وكسوم نم باحسنالا رفسأ دقو .هنيومتو هزيهجتو ميظعلا شيلا
 نيذلا لاجرلا نم فالآ ةرشعو ةئمتس لصأ نمف .شيجلا اذه ريمدت
 ةئم وحن الإ اهسفن دودحلا ربع دعي مَ .موي تاذ ةيسورلا دودحلا اوربع

 .فلأ

 م نييسنرفلا دض ريخألا فلاحتلا نإف .فورظلا هذه لظ ىفو
 لع ةصيرخحلا فارطألا عيمج لمش لب ءاياحضلاو ءادعألا يمادق مضي
 ىلإ اومضنا نم رخآ ىوفاس كلم ناكو ؛نيرفاظلا ركسعم ىف نوكت نأ

 دم هبلغأ ديدج شيج ةميزهلاب ينم «(1813) غزبيال يفو .فلاحتلا
 نم مخرلا ىلع ءاسنرف بوص ةداوه امنود ءاملحلا عفدناو ءرارغألا

 نم اسنرف نويناطيربلا محتقا امك «نويلبان اهب ماق ىتلا ةلهذملا تاروانملا
 ةسماسلا موي روطاربمإلا ىحنتو «سيراب تلتحاو .ةيريبيالا ةريزحلا هبش

 25 ماع هتطلس ديعتسي نأ لواح دقو .1814 ماع ليربأ /ناسين نم
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 .فاطملا ةيابن تناك (1815 وينوي /ناريزح) ولرتاو ةكرعم نأ ريغ

11 

 ابوروأ يف ةيسايسلا دودحلا مسر ديعأ «كلت برحلا دوقع لالخ
 .تمادو تيقب يتلا تاريغتلا ىف رظنلاب انه ىفتكنسو .ةرم دعب ةرم

 ش .نويلبان ةميزه دعب ةمئاق تلظو .ىرخأب وأ ةروصب

 ةيسايسلا ةطيرخلل ماعلا ديشرتلا تاريغتلا هذه مهأ نم ناك

 .ةيسايسلا ايفارغجلا ةيحان نمف .ايلاطيإو ايناملأ ىف اميس الو «ةسوروألا

 ةلودلا نإ .ةيبوروألا ىطسولا روصعلل ًادح ةيسنرفلا ةروثلا تعضو

 هةقطنم ىه ءثورف ةدع ىدم ىلع تروطت يتلا ءةثيدحلا ةيجذومنلا

 .ملاعلا ةحضاو دودح تاذ فارطألا ةلوصوم «يضارألا ةكسامتم

 تاالاجملا ىف دحاو ىساسأ قسن قفو «ةدايس تاذ ةدحاو ةطلس اهمكحت

 هوهفم نأ ًاضرتفم حبصأ «ةيسنرفلا ةروثلا ذنمو .ةينوناقلاو ةيرادإلا

  ةلودلا نأ ريغ) ةدحاو ةيوغل ةعومجم وأ "ًةمأ" ًاضيأ لثمي ةلودلا

 .(تقولا كلذ يف رصنعلا اذه ىلع لمتشت نكت مل ةدايسلا تاذ ضرألا

 ودبت تناك ةيبوروألا ةيديلقتلا ةيعاطقإلا ةلودلا نأ نم مغرلا ىلعو

 .ةيطسورقلا ارتلجنإ ىف «لاثملا ليبس ىلع ءلاحلا تناك امك «كلذك

 ىلع ًاساسأ تماقو تغيص امنأل رمألا اذه مزلتست نكت مل اهنإف

 قود تاعاطقإ" حالطصا نأ امكو ."ةيعارزلا ةيعاطقإلا ضرألا'

 ةدحو وأ ةعطق كالمألا هذه نأ ةرورضلاب ينعي نكي مل' دروفديب

 دقع نأ وأ .ةرشابم أهترادإ ىلوتي يذلا وه اهكلام نأ وأ .ةلحاو

 مّرحن وأ ءاهسمن تاراجيإلاو طورشلا ىلع صني ناك اهيلع فارشالا

 دعبتست مل ةيبرغلا ابوروأ يف ةيعاطقإلا ةلودلا نإف «نطابلا نم اهريجأت
 اهنأشب لهاستلا نكمي ال يتلا تارايخلا نم ةدقعم ةكباشتم ةموظنم

 هذه نم قيضلاب مانتم ساسحإ ةمث ناك ؛«9 ماعلا لولحيو .مويلا

 وأ ةعقب ىف ةيوزنُم اهسفن ةيسنجألا بويحلا هذه تدجوو .تادقعتلا

 امك .اسنرف يف ةيوبابلا نوينيفأ ةنيدم لثم «لودلا ىدحإ نم ىرخأ
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 ةعبات «ةيخيرات بابسأل ءاهسفن لودلا ىدحإ يف قطانملا ضعب تدجو
 تحت «ةثيدحلا تاحلطصملا قفو .«يأ ءرخآ دلب يف ميقي رخآ دّيسل
 .ةيكرمجلا زجاوحلا لثمت ىتلا "دودحلا" تناكو ."”ةجودزم ةيئانث ةدايس
 ةيروطاربمإ تمض دقو .دحاولا 1 ىف ةفلتخملا تاعطاقملا ربع رشتنت

 ىدم لع تمكارت ىتلا ةصاخلا هتاعاطقإ سدقملا ينامورلا روطاربمإلا
 سأر نإ لب .ديحوتلا وأ ةدحولا تالواحم اهلاطت نأ نود نم نورقلا
 ىتح هيضارأل همكح فصي دحاو بقل هل نكي مل ةكلاملا غريبسباه ةرسأ
 فلتخم ىلع ةطلسلا مامزب كسمي ىلعأ ديس ةمث نكي ملو ."""1804 ماعلا
 1 يتلا) ايسورب ةكلمم لثم اهتاذ يف ةيوق لود نيب حوارتت يتلا ميلاقألا
 تايروهمج ىلإ .ماجحألا ةفلتخم تاعطاقمو «(1807 ماعلا ىتح دحوتت
 1 نيذلا 'رارحألا روطاربمإلا ناسرف" نأ امك .لودلا  ندملا نم
 كيس مهل نكي مل .ةندفأ ةعضب «نايحألا بلغأ يف : مهتاعاطقإ زواجتت

 ءابنإف ءةيفاك ةروصب ةعساو تاعاطقإلا هذه نم لك تناك اذإو .لعأ

 يئاوشع خيراتل ةلصحم اهنأل ؛ماجسنالاو ةدحولا ىلإ رقتفت ءاهرودب
 جمدلا ةداعإو تاميسقتلاو «ةأزجملا عاطتقالا تايلمع نم ليوط
 ضرعم يف «كاذنآ نابسحلا يف ذخؤي نكي ملو .ةلئاعلا ثرإل عيمجتلاو
 .داصتقالا تارابتعا نم نوكملا بكرملا «ةلودلا تانوكم نع ثيدحلا
 ةحاسمل ايند دودح ضرف ىلإ ليمت ىتلا ةوقلاو ءايجولويديالاو «ةرادإلاو
 يتلا تارابتعالا ىيهو - مكحلا ةيوهل ديدحت عم ناكسلا مجحو ضرألا

 يف ًاوضع الثم نياتشنتخيل لوبق ىدل ناجهتسالا نم عونب مويلا انُرعْشَت

 الو .مازقألا نادلملاو تاليودلا ترثاكت دقف ءانه نم .ةدحتملا ممألا

 .ايلاطيإو ايناملأ يف اميس

 ةيئانث ةرطيسل عضخم تناك يتلا ءارودنأ ةيروهمج ةئفلا هذه نم ديحولا يجانلا ناك (9)
 .ةيسنرفلا ةيروهمجلا سيئرو ىنابسإلا لغروأ فقسأ بناج نم

 ءايميهوب كلمو ءايراغنه كلمو ءاسمنلا قود «ةيصخشلا هتفصبو هدرفمب «ناك (10)
 .خلإ ءلوريتلا تنوكو
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 .تافلخملا هذه نم ًاريبك ًاددع ةقحاللا بورحلاو ةروثلا تغلأ دقل

 قلخو يضارألا ديحوتل يروثلا سامحلا لعفب اهنم بناج رثدناف

 لودلا فاشكنا ءارج رخآ بناج ىفتخاو ءاهيف يلخادلا ماجسنالا

 ءادج ةليوط ًةدم ىربكلا اهتاراج عماطمل رركتملا ةفيعضلا ةريغصلا

 ةيروطاربمإلا لثم ءروصع لاوط ةايحلا ديق ىلع تيقب تانايك تفتخاو

 .تايروطاربمإلا  ندملاو .ندملا  لودلا ةيرثكأو «ةسدقملا ةينامورلا

 اونج اتيروهمج ترثدناو 21806 ماع اهسافنأ رخآ ةيروطاربمإلا تظفلف

 ددع ضفخنا «برحلا ةياهن عمو .1797 ماعلا لولحب ناتميدقلا ةيقدنبلاو

 تانايكلا نم ىرخأ ةعوجم ةمثو .سسحف عبرأ ىلإ ةرحلا ةيناملألا ندملا

 ؛هسفن ليبسلا اذه تكلس «ةلقتسملا ةيتونهكلا لودلا ىهو «ةيطسورقلا

 .اهريغو عروبزلاسو زيفيرتو زنيمو نولوكو ةيشربألا تاعطاقملا اهنمو

 تدأ امك .0 ماعلا ىتح ايلاطيإ طسو ىف ةيوبابلا لودلا تيقبو

 دويسنرفلا لواح ىتلا تارمتؤملاو .مالسلا تادهاعمو ءمضلا تايلمع

 .1797-1798) ةيجهنم ةروصب ةيناملآلا ةيسايسلا ةطيرخلا ليكشت ةداعإ اب

 .ةسدقملا ةينامورلا ةيروطاربمإلل ةعباتلا ميلاقألا ددع صيلقت ىلإ 3

 ءايلاطيإ يفو .نيعبرأ ىلإ 234 نم «رارحألا روطاربماإلا ناسرف اهيف امب

 :ةيسايسلا ةينبلا طيسبت ىلإ ةيئاوشعلا بورحلا نم لايجأ تدأ ثيح

 تاريغتلا تناك ءاهطسوو ايلاطيإ لامش ىف زكرمتلا ىلإ تااليودلا عفدو

 ةيكلملا لودلا ضعب تدافأ تاريغتلا هذه نإ ثيحف .ةراثإو ةدح لقأ

 دعت ل دإ ءاهرارمتسا ىف تمهسأ دق نويلبان ةميزه نإف «ةخسارلا

 ةروثلا تبستكا دق تناك اهنأل ؛ةيقدنبلا ةيروهمج ةداعتساب ركفت اسمنلا

 يتلا) غروبزلاس نع لزانتلا ةركفل طق خضرت مل اهنأ امك «ةيسنرفلا

 .ةيكيلوثاكلا ةسينكلل مارتحالا رعاشم نكت اهنأ درجمل (3 ماع اهتبسك

 تناك برحلا لالخ ةيميلقإلا تاريغتلا نإف ءابوروأ جراخ امأ

 مضب ايناطيرب اهب تماق يتلا ةيعامجلا تايلمعلل ةليصح عبطلاب

 اهتمهلأ يتلا رامعتسالا نم ررحتلا تاكرحلو «نيرخآلا تارمعتسم

 وأ «لاجملا اهل حسفأ وأ .(وغنمود لاس ىف ثدح امك) ةيسن رملا ةروثلا
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 ةيرامعتسالا لودلا زكارم نع تارمعتسملل تقؤملا لاصفنالا ءاهضرف
 لع ايناطيرب ةنميه تنمض دقو .(ةيلاغتربلاو ةينابسإلا اكيرمأ يف امك)
 تناكأ ءاوس «تاريغتلا هذه رثكأ نع عجارتلا مدعو رارمتسالا راحبلا
 .مهل يدصتلا ضرعم يف مأ نييسن نييسنرفلا باسح ىلع تثدح لف

 اهثحتسا ىتلا ةيسسؤملا تاريغتلا تناك .ةيمهألا نم هسفن ردقلابو
 يف ءاسنرف تناك دقل .ةرشابم ريغ ةقيرطب وأ ةرشابم يسنرفلا وزغلا
 لامش ةعقاولا ايناملأ عيمج «ةلودك اهنيوكت نم ءزجك .مكحت اهتوطس جوأ
 .«كبويل ىتح ًاقرش دتمملا اينالأ لامشو ءادنلوهو ءاكيجلبو «نيارلا
 ىتح ًالوزن نينيبالا برغ ايلاطيإو ءايروغيلو .تنومديبو .يوفاسو
 لمشتل ايونج ايثنيراك نم ةدتمملا ةيريليولا هيلاقألاو «يلوبان دودح
 تالئاع اهمكحت ىتلا وأ ةعباتلا تايقودلاو كلامملا تناكو .ايساملد

 اءزجو ءايلافتسو  دنالنيارلا ةيقبو ءايلاطيإ ةيقبو ءاينابسإ يطغت ةيسنرف
 ةيقودنارغ ءانثتساب امبر) اهعيمج ميلاقألا هذه يفو .ادنلوب نم ًاريبك
 ةينويلبانلا ةيروطاربمإلاو ةيسنرفلا ةروثلا تاسسؤم تناك ء(وسراو
 ةرادالا هيذتحت ًاجذومن ودغت وأ «ةيئاقلت ةروصب قيبطتلا عضوم عضوت
 .يسنرفلا يلدعلا ماظنلاو نوناقلا قبطو ءايمسر عاطقإلا يغلأو .ةيلحملا
 ىلع أرط ام ًارثأ دعبأو ىقبأ تاريغتلا هذه تناكو .كيلاود اذكهو
 مظنلل ساسألا وه وه .نوكيل داع وأ ,ىندملا نويلبان نوناق لظو ىدودحلا

 (ايسورب ىلإ اهتدوع دعب ىتح) دنالنيرلاو ءاكيجلب يف ةيلحملا ةينوناقلا
 ال ًايئامبن ءاغلإلا اذه نوكي ىتح «عاطقإلا ىغلُي نأ امو .ايلاطيإ يفو

 وه ةميزهلا مهب قحلأ ام نأ ءايكذألا اسنرف ءانعأل حضتا دقل
 جاهتنا يف مهقافخإ «لقألا ىلع ءوأ «قوفتملا ديدجلا يسايسلا اهماظن
 ىسن رغلا وزغلا نع مجنت مل تاريغتلا إف ءانه نم .حالصولال ةليدب لبس

 الك نع ( هةنيعم نايحأ ىف وأ ءهعازإ لعملا دودر نع لب ( بهسحف

 وأ «نويلبان عم نينواعتملا نإ .اينابسإ يف ثدح امك «نيليبسلا
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 ةئوانملا سداق ةرمز يف نييلاربيللا ءامعزلاو «ةهج نم .«نيسنرفتملا

 ةثدحم ةينابسأ ةلود مايق يف ًاساسأ نولمأي اوناك ءىرخأ ةهج نم اسنرفل

 مهضعب قفخأ دقو .ةيسنرفلا ةروثلا اهتجهتنا ىتلا حالصإلا لبس كلست

 ىرخأ ةلاح ةمثو . .ضارغألا هذه قيقحت نورخآ لواح اميف كلذ يف

 يه .لعفملا تادر قيرط نع حالصإلا تالاح نم ًاحوضو رثكأ

 ملو «لوألا ماقملا يف نيحلصم نابسألا نويلاربيللا ناك دقف .ايسورب

 دقف ءايسورب يف امأ .ةيخيراتلا ةفداصملا ليبق نم الإ اسنرفل ءادعأ اونوكي

 رصانع مضي شيج مظُنو «نيعرازملا ريرحت لاكشأ نم لكش ثدحُتسا

 .ةينوناق تاحالصإ تذفنو ء«دلبلا نع عافدلل بهت نأ ىلع ةرداق

 ةلودلاو شيلا رايهمنأ اهفلخ ىتلا راثآلا لالخ نم ةيوبرتو ءةيداصتقاو

 ال حضاو دصقبو «تديتسريوأو انبي يتكرعم يف كيرديرف امهانب نيذللا

 .نيتميزهلا نيتاه بقاوع نم فيفختلل «هيف سبل

 ةعقاولا ةمهملا لودلا عينج نإ .ةغلابملا نم ليلقب «لوقلا نكميو

 جرخت مل :ةيبوروألا ةراقلا يف ايفاندنكسا يبونجو ءايكرتو ايسور ىبرغ

 اهتاسسؤم رثآتت نأ نود نم نيدقع وحن ترمتسا يتلا بورحلا نم

 ةقرغملا ىل يلوبان ةكلمم نإ لب .اهديلقت تاالوامم وأ ةيسنرملا ةروثلا راشتناب

 هاغلأ نأ دعب ينوناقلا يعاطقإلا ماظنلا ةداعتسا لواحت مل ةيعجرلا يف

 .نويسنرفلا

 مل ةيموكحلا تاسسؤملاو «نيناوقلاو «دودحلا ىف تاريغتلا نأ دبب

 بورحلا اهتفلخ يتلا راثالا نم ثلاث رثأب تنروق ام اذإ ًائيش نكت

 امدنعف .ةيسايسلا ةئيبلا ىلع أرط يذلا قيمعلا لوحتلا وهو الأ «ةيروثلا

 ريغتلاف ؟؛دراب مدب ابوروأ تاموكح اهتلبقتسا «ةيسنرفلا ةروثلا تبشن

 تاالالسلا ةحاطإو «تاضافتنالا عالدناو «ء«تاسسؤملا يف ئجافملا

 اهيلإ نورظني اوناكو ءرومألا هذه ىلع اوداتعا نيذلا ءرشع نماثلا نرقلا

 مهعفوم ىلعو ىوقلا نزاوت ىلع تاريغت نم هثدحت ام ريثأت ةيحان نم
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 ريزو (5©176186212(2) نيجريف لومي ناك امكو .ىلوألا ةجردلاب يبسنلا

 مهدرطب موقأ نيذلا نيدرمتملا نإ" «ميدقلا دهعلا يف ريهشلا ةيجراخلا

 دي انل اكيرمأ يف نودرمتملا دمي امنيب ءارتلجنإل ء ءالمع مه فينج نم
 نيذه نم لك هاجت يتسايس نإ .لبقتسملا يف دمألا ةليوطلا ةقادصلا
 ."1”"ةلودلا مهت يتلا بابسألاب لب ءيسايسلا امهماظني رثأتت ال نيفرطلا
 .ةروثلا هاجت 5 ماعلا لولحب زرب دق ناك امامت ًافلتحم ًافصو نأ ريغ

 .ةيبوروألا ىوقلا ةسايس ىلع رطيسو

 ةرهاظ ىلإ لوحتت دق دحاو دلب يف ةروثلا نأ كاذنآ افورعم حبصأ

 دق لب «دودحلا ربع رشتنت دق اهيلإ وعدت يتلا ئدابملا نأو «ةيبوروأ
 يف ةيسايسلا ةمظنألا فسن ىلع ةازغلا اهدونج مدقأ ام اذإ عضولا مقافتي
 ممالل نأو «ةنكمم ةيعامتجالا ةروثلا نأ كاذنأ افورعم ادغ امك .ةراقلا

 نع ًالقتسم ًانايك بوعشلل نأ املثم «ةلودلا ةينب نع القتسم ًانايك
 ود ناكو .ةمكاحلا تاقبطلا نع ًالقتسم انايك ءارقفلل نأو ءماكحلا
 ثدح ةيسنرفلا ةروثلا ' نأ 6 ماع ظحال دق (12© 202210) دلانوب

 ةروثلا تناك دقف ؛ةللضم ةرابع هذه نأ ريغ .''57" خيراتلا يف ديرف

 نويسنرفلا دونجلاو .اهدض ةناصح ةلود ةيأ ىدل نكت ملو «ةلماش ةيملاع
 ءوكسوم ىتح سلدنألا نم تدتما ىتلا تالمحلا ىف اوكراش نيذلا
 ذنم ةوزغ ةيأ اهلصت مل ةعقب دادتما ىلعو ءايروس ىلإ قيطلبلا نمو
 ةيركسع ةوق ةيأ هيلإ تلصو امم ديكأتلاب عسوأ ةقطنمو .لوغملا تالمح
 اوداز نييسنرفلا دونجلا ءالؤه نإ لوقن  نييدرونلا ذنم ابوروأ ىف ةدرفم

 ءاهولمح يتلا ئدابملا تناكو ءاهل ليثم ال ةيلعافب ًاقمعو ًالومش مهتروت
 ىلإ اينابسإ نم «نويلبان لظ يف ىتح .مهعم اهولقن يتلا تاسسؤملاو
 .بوعشلا هتفرعو «تاموكحلا هتفرع ام كلذو «ةلماش ةيملاع ءايريليإ

 ملطعرا دودعاب [.' ضيمممع هن ]م :ةموانبتتم» رط هبيعمتكع, 85 7015. ([1”ةتتك: ظ. 1آ10 كب 110

 ر1مانملا ءهأ كعر 1927-1922]), 7901. 1, م.

 0م ع1 خمرجو ديت“ ]ع 1 هبتعع, كطهرصتاكت ع 117 (12)
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 ينانويلا ينطولا درمتملا تاباصعلا لجر ففقوملا اذه نع ربع دقو

 .ةيسنرفلا ةروثلا نأ يبأر يف" : هلوقب (120101غ01همعو) نورتوكول وك

فرعت نكت مل لودلا نإ .ماعلا نويع تحتف دق «نويلبان لامعأو
 ائيش 

 نأو «ضرألا ىلع ةهلآ مه كولملا نأ دقتعت بوعشلا تناكو .كلذ لبق

.باوصلا وه هنولعفي وأ كولملا هلوقي ام لك نأ أوربي نأ سانلا ىلع
 : ريغ 

 ةباغ يف ارمأ سانلا يف مكحتلا تلعج لف نآلا حم سلا تب خللا 0

,0137 02 

17 

 ىلع برحلا نم ةنس نيرشع وحن اهتفلخ يتلا راثآلا اندهاش دقل

 ىلع تبترت يتلا تاعبتلا يه ام «نكلو .ابوروأ يف ةيسايسلا ةينبلا
 تاءارجاالاو ةيركسعلا تايلمعلاو دوشحلاو ؛ ةيلعملا برجا تاروريس

 ؟اهتبقعأ ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 عقاوملا يف اهرهاظم ىلجأ يف تزرب راثآلا هذه نأ تاقرافملا نم

 اهسمن اسنرف ءانثتساب .هتايوتسم ىندأ يف ءامدلا كفس اهيف ناك ىتلا

 ريغ ةيرشبلا رئاسخلاو تاباصإلا نم ةبسن ىلعأ ديكأتلاب تدبكت ىتلا

 يف لاجرلا علاط نسح نم ناكو .لودلا نم اهريغ ىلع ًاسايق ةرشاملا

 ةيربربلا بورحلا نم نيتلحرم نيب اوشاع مهنأ ةينويلباثلاو ةيروثلا ةرتفا
 دابت تناك ناتللا ناتلح رملا امهو ؛هذه تمايأ يفو رشع عباسلا نرقلا ىف

 لك قوفي وحن ىلع نيع دعب ًارثأ حبصتو اهتمرب لودو بوعش امه

 1792 نيماعلا نيب تعقو ىتلا بورخلا ءارج نمف .ليختلا ىلع ةردف

 تايلمعلا اهيف تدتما يتلا ةيريبيآلا ةريزحجلا هبش ىف ىتح .غ1815و

 رثكأ ةيماقتنالا تايلمعلاو ةيبعشلا ةمواقملا اهتلعجو لوطأ ةرتف ةيركسعلا

 تضرعت املثم رامدلل تضرعت ةقطنم دجن ال اننإف ءاهريغ نم ةسارش

 1 .عااعم 521105 512011305, "مص 6 0علعأو غ0 طع ظوللمسص 1[ عجماتتأ مك 01 (13)

 اطعم طلاتسعاأععمتلط (نعماطنتإل,“* لمنصستمأ هز“ 00 عردب 1115101, 7201. 29, طم. 4 (1957), م. 44
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 .ةنس نيثالثلا برح لالخ ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ نم ءازجأ
 لئاوأ يف ادنلوبو ديوسلاو ءرشع عياسلا نرقلا يف ةيلامشلا فبورخلاو

 برخلا وأ بردجلا يف ملاعلا نم ةعسأو عاقب وأ ءرشع نماثلا نرقلا

 يتلا ةليوطلا ىداصتقالا نسحتلا ةرتف نإ .نيرشعلا نرقلا يف ةيلهألا

 نيذللا ءابولاو نوعاطلاو .ةعاجملا نأ ىنعت تناك 9 ماعلا تفس

 كراعملا لاوهأ نم قطانملا هذه هتناع ام ىلإ ريثكلا فضت مل ءاهابحاص
 ىربكلا ةعاجملا ةلحرم نإ) 1811 ماعلا يف لقالا ىلع .بهنلا تايلمعو
 تناكو «(1817و 1816 نيماعلا نيب تبشن ىتلا بورحلا دعب تءاج
 ةلثمتملا ةحلسألاو تادعملاو «ةداح ةفطاخ ةريصق ةيركسعلا تالمحلا
 انرظن ام اذإ ريمدتلا ىلع ةردق لقأ أيبسن ةفيفخلا ةكرحتملا ةيعفدملا يف
 امبرو .ةعئاش راصحلا تايلمع نكت لو «ةثيدحلا سيياقملا ءوض يف اهيلإ
 .جاتنإلا لئاسوو نكسلا نكامأ ىلع ربكألا رطخلا لثمت نارينلا تناك
 ناك امك «ةلوهسب عرازملاو ةريغصلا تويبلا ءانب ةداعإ نكمملا نم ناكو
 - نمكي عينصتلا لبق ام داصتفا ىف هحالصإ رذعتي يذلا يداملا رامدلا
 ًاتقو اهومن قرغتسي يتلا نوتيزلاو ةهكافلا عرازمو .بشخلا تاباغ
 .لاح ةيأ ىلع تاورثلا هذه نم ةرفو ةمث نكي ملو اليوط

 1 برحلا نم نيدقع نع ةمجانلا ةيرشبلا رئاسخلا نأ ودبي ءانه نم
 نم مغرلا ىلع كلذو ؛ةبعرم ةجرد ىلإ ةظهاب .ةثيدحلا سيياقملاب «.نكت

 ةضماغ لظت ةثيدحلا تاريدقتلا عيمجو ءاهباسح لواحت مل تاموكحلا نأ
 ةليلق تالاحبو اسنرفب اهنم لصتي ام ءانثتساب «نيمختلا دودح نم ةبيرف
 ةرتفلا يف برحلا ىلتق نم نويلم وحن نراقن نأ اننكميو .ةصاخ
 ةيراحتملا ةيسيئرلا فارطألا نم اهدرفمب ةلود ةيأ رئاسخلب ؛ ,4!اهلك

 قوواونو 8هنهنلا دنجل ال عمصمو آاصقم اك عا1ه عقر طمددعد هز طقإع 014 71 73١

 اورو العام محطم عوررت: [مومععر زا 1 هرم 5 ءاععاقمب» هم ادعم ا ء1ع"1 0011071 فا

 زب طوروال 1717ءواعر عمم (010:0: (تلمععملمط 11655 آ.هررق ور: خطاعسب المعاعب 28

 زبن 1]هعلب 1916), م. 3
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 وحنب وأ «ىلوألا ةيملاعلا برحلا نم ةنسلا فصنو تاوئس عبرأ لاوط

 .1865و 1861 نيماعلا نيب ةيكيرمألا ةيلهألا برحلا ىف ليتق فلأ ةئمتس

 وحن تدتما يتلا برحلا لالخ ليتق ينويلم طوقس انضرتفا ول ىتحو
 يف انذخأ ام اذإ «هيف ًاغلابم ًاريدقت نوكي نل كلذ نإف ءةنس نيرشع

 تاعاجملا اهيف تببست ىتلا ةيرشبلا راثآلا «ةصاخ ةروصب «راتعالا
 اوغلب اريلوكلا ءابو اياحض نأ نع ريراقت ةمثو .مايألا كلت يف ةئبوألاو

 امبر «دلب نم ام نأ عقاولاو "01865 ماع اينابسإ يف ةمسن 4

 كلت يف اهناكس ددع يف ةسوملم ةدايز تلجس دق ءاسنرف ءانثتساب

 .ةرتملا

 نكت مل «ةبراحتملا نادلبلا ءانثتساب ءابوروأ ناكس بلغأل ةبسنلابو
 اذه «ةيداعلا ةايحلا عاقيإ يف تقؤم ئجافم عاطقنا نم رثكأ ينعت برحلا

 نيج تاياور ىف تاللئاعلا نأ .قالطإلا ىلع ءيش يأ ينعت تناك اذإ

 زرغريبتلكيم ركذت دقو .نكي مل ًائيش نأك اهتايح سرامت تناك نتسوأ

 يبنجألا لالتحالا مايا 2 (17*1 آ[عاداع7) رتيور زتيرف عم لمعي ناك ىذلا

 رهلا عجرتسا امدنعو .ةيناسنإ امارد اهنم رثكأ ةريصق تاياكح اهرابتعاب

 لثم «ربتعت تناك يتلا) اينوسكاس يف هتلوفط تايركذ خيشلا نغلغوك
 مكحب كراعملاو شويجلل ةيذاحلا رؤبلا نم ةدحاو .ايدرايمولو اكيجلب

 ةليلقلا عيباسألا ركذب ىفتكا هنإف (ابوروأ يف يفارغجلاو يسايسلا اهعضو

 .اهيف لوجتت وأ نرسرد عراوش اهيف ربعت شويجلا اهيف تناك يتلا

 امم ريثكب ىلعأ تناك تايلمعلا كلت يف نيكراشملا دادذعأ نأ  حيحصو

 .ةثيدحلا سيياقملاب ةيئانثتسا تناك اهنأ عم : ةقباس بورح يف اعئاش ناك

 نم ةطيسب ةحيرش نم رثكأ ءاعدتسا ينعت نكت مل دينجتلا تالمح نإ ىتح

 لاوط تمدق اسنرف يف رود توك ةعطاقم نإ .حالسلا لمح ىلع نيرداقلا

 نم ةثملا يف 3,15 وحن يأ ءلجر فلآ رشع دحأ وحن نويلبان مكح

 ل ولقلع المعصم الز عور 8اك1614 50010/] زرع هعمنتثردتعو لع كمت م رم مسفسعمب 4 (15)

 ماك. (8ممءعامدقن 8لتامتمل ”1عالعب [1959-1957])ب مآ. 7[1, بم. 15
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 1800 نيماعلا نيب ةرتفلا يفو .الأ نيسمحو ةئمثالت مهددع غلابلا اناكس

 21 لباقم ءةئملا يف 7 نم رثكا اسنرف ناكس ىلامجإ نم دنجي مل .1815و

 هذه نأ الإ ."© صقأ ةرتف تماد ىتلا ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ةئاملاب
 لالخ ةئبعتلاو دشحلا ةيلمعف .ةقلطملا ماقرألاب ًادج ةيلاع لظت بسلا
 لاجرلا نم أفلأ نيثالثو ةتمتس وحن تدنج امبر 1794و 1793 نيماعلا

 شيج ناكو .(أفلأ نيعبسو ةئمعبس غلبي دق يرظن يلامجإ لصأ نم)
 .يدنج فلأ ةئمعبرأ وحن مضي 1805 ماع ملسلا ةرتف لالخ نويلبان
 ايسور ىلع هتلمح لهتسم يف هداق يذلا مظعألا لفحجلا ناك امنيب
 ام «(نييسنرفلا ريغ نم يدنج فلأ ةئمثالث مهنيب) لجر فلأ ةئمعبس
 اميس الو «ةيبوروألا ةراقلا ءاجرأ ىف نيرشتنملا نييسنرفلا دونحلا ادع
 لقأ اسنرفل ةيداعملا لودلا اهتنلعأ يتلا ةئبعتلا ةليصح تناكو .اينابسإ يف
 لاتقلا نيدايم يف طبارت نكت مل شوبجلا هذه نأ ةصاخ «ريثكب كلذ نم
 تابوعصلا نأ ىلإ ةفاضإلاب «(ةيناطيربلا تاوقلا ءانثتساب) ةمئاد ةروصب
 لماكلا دشحلا ةيلمع لعجت تناك ام ًاريثك ةيميظنتلا تابوعصلاو ةيلاملا
 دينجتب اسمنلل 1809 ماع ةمربملا مالسلا ةدهاعم تحمس دقف . .ةقشم رثكأ
 نأ عطتست مل اهنأ ريغ .1913 ماع لجر فلآ نيسمخو ةئم براقي ام

 نم ءمهنإف نويناطيربلا امأ . .ًافلأ نيتس نم رثكأ ةيركسع ةلمح ةيأل ئبعت

 ةلاح يف دونجلا نم ةشهدم ةيلاع دادعأ ىلع اوظفاح .ىرخأ ةهج

 ةورذ يف مهددع غلب نيذلا دونجا ءالؤه ناك امبرو . .ةيركسعلا ةئبعتلا

 .يماظنلا شيجلا يف فلآ ةئمثالث .1814و 1813 نيماعلا نيب برحلا
 اودوز نأ دعب ءةيرحبلاو لوطسألا تاوق نم افلأ نيعبرأو ةئمو

 نويسنرفلا هلمحت امم ريثكب لقثأ ءابعأ اومشجت دق «ةيفاكلا ةدصرألاب
 .2177ىرحلا ينس ةسلغأ لالخ

 نعمات عو طمس, طن موع هنن اطعم [ممصسعإب ]سمعت ]1814-799 1ع 15م (16)

 هأ 3لوةعرتو ظيعومع (>لعوب المستعب آمصلممت: طمع مع هصل عما طعتو, 1938), م.

 لاجرلا نإف «ناملربلا اهرقأ يتلا لاومألا ىلع دمتعت تناك ماقرألا هذه نأ امب (17)
 - ]16و 1[. منعزلة عت, ارم )الهتكك### 6 كع: رظنا .اددع لقأ ديكأتلاب اوناك برحلل اودنج نيذلا
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 ةتنقي

 نكت مل ءىرخأ ةرم ءاهنأ نم مغرلا ىلع «ةميسج رئاسخلا تناك
 يف 7 وأ ةئملا يف 6 نإ .مايألا هذه اهانفرع يتلا ةثيدحلا سيياقملاب كلذك

 1793 نيماعلا نيب اولتق نيذلا نييناطيربلا ةراحبلا نم بسحف ةئملا

 ثداوحلاو ضرملا ىدوأ امنيب «نييسنرفلل اوملستسا نيذلا مه 1815و

 ًارطخ لثمي يلعفلا لاتقلا ةحاس يف توملا ناكو .مهنم ةئملا يف 8 وحنب
 ةئملا يف 8 امبرو ءزتيلرتسوأ يف تاباصإلا نم ةئملا يف 2 نإ ذإ ؛ًاليلق
 امأ .لعفلاب ناديملا ىف ىلتقلا لثمت تناك ولرتاو ىف اهنم ةئملا ىف 9 وأ
 ءوسو «ةراذقلاو «لامهإلا وهف دونجلا ددهتي ناك يذلا بعرملا رطخلا
 يتلا ةيحصلا تامزلتسملاب لهجلاو «ةيبطلا تامدخلا يّدرتو «ميظنتلا

 ةيوجلا لاوحألا يفو «نيجاسملاو .ىحرجلا ىلع زاهجإلا ىلإ اهلك تدأ
 .ًابيرقت عيمجلا ىلع ءاضقلا ىلإ ««ءاوتسالا طوطخ لثم) ةبسانملا

 ريغ .جاتنإلا تادعم ترمدو «رشابم ريغ وأ رشابم وحن ىلع «نيريثكلا
 طمنلا عاقيإل ةيدج ةلقرع ىلإ امهيتلك نيتلاحلا يف دؤت مل ءانيأر امك ءاهنأ

 ةيداصتقالا تابلطتملا نأ ديب .دالبلا ىف ومنلاو ةايحلا ىف ىدايتعالا

 .ىدملا ةديعب اراثآ تكرت دق «ةيداصتقالا برحللو «سرحلل

 .رشع نماثلا نرقلا سيياقمب «ةينويلبانلاو ةيروثلا بورحلا تناك
 تلهذأ ةيلاملا اهتفلك نإ ىتح .قوبسم ريغ وحن ىلع ةفلكلا ةظهاب

 ةلجح رثكأ ديكأتلاب ولرتاو فبقعأ ىذلا ليلا ىف برحلل ةيلاملا ءابعألا

 بورحلا ةفلك نأ تاريدقتلا ضعب ىرتو .ةيرشبلا ةفلكلا ضافخنا نم

 :ناساوسوسوبسو

 / 0111166 710110116, 1789-1794,  ملاععانم» "معمطاغمعوأ (طومأكب لل هطق 16]5009و -

 101 ع2 1هطقلعور 1939), م. 139: عون عمو ]عامان عب 7لممم/ءونأب معانمأ و ءأ كال 560.

 ]1151011 ععمغرواعب 11 (طوصم: 2. ةملعممب [1936]), م. 198 عا 527: آعسوتحب ذ 5؟معاوأ

 1115107 0]/ ١16 8لوصرت, 1815-1793, م. 119, ةصل ظوجاةويجعماومو» طوصععك, 001. 71

 (1859), ص 5

]03 

 -, هرصرس د جيا د



 يف ةرشع «لدعملا يف ءزواجتت مل 1850و 1821 نيماعلا نيب تعقو يتلا
 لدعملا نأو «1820و 1790 نيماعلا نيب اهلداعي امع ةنسلا ىف ةئملا
 ناك امت ةئملا يف نيرشعو ةسمخ وحنب لقأ لظ برحلا اياحضل يونسلا
 ناك دقل ؟ةفلكلا هذه عفدتس فيك نكلو ."'*ةقباس ةلثامت ةرتف يف هيلع
 رادصإ يأ) يدقنلا مخضتلا نيب جزملا ىلع دمتعي يديلقتلا بولسألا
 نم ىندألا دحلاو .ضورقلاو .(ةموكحلا نويد عفدل ةديدج ةلمع
 بعاتملاو سانلا ةظيفح ريثت تناك بئارضلا نأل ؛ةصاخلا ةبيرضلا
 تابلطلا نأ ريغ .(سعشلا تائف وأ "تاناملربلا" اهحنمت امدنع) ةيسايسلا
 هذه لك تبلق دق برحلا اهتضرف يتلا عاضوألاو ةيئانثتسالا ةيلامل
 .بقع لع اسأر تاباسحلا

 (ةيقرولا ةلمعلا ىلع ملاعلا تفرع دق «ةيادب ءفورظلا هذه نإ
 يف ةيدقنلا قاروألا هذه عبط ةلوهس تناكو .ليوحتلل ةلباقلا ريغ
 تناكو .هتمواقم نكمي ال ارمأ .ةموكحلا تامازتلا عفدو «ةراقلا
 تادنس درج ءرمألا لوأ (1789) ةيسنرفلا (' ثودنوص215 ') ' هاينيسالا '

 ًاراظتنا تممص «ةئملا ىف ةسمحخ اهرادقم ةدئاف لمحت ةيسنرفلا ةنيزخلا نم
 لالخ تلوح دقو .ةسينكلا يضارأ عيبل ةجيتن لبقتسملا يف لومأملا عيرلل
 تايمكب اهكص ىلإ ةقحالتملا ةيلالا تامزألا تدأ .«ةلمع ىلإ رهشأ ةعضب
 صقانت كلذ ىلع دعاسو «ةداح ةروصب اهتميق ضفخ ىلإو ؛ةمظاعتم
 وحنب تضفخنا دق اهتميق تناك ءبرحلا بوشن عمو .سانلا ىدل ةقثلا
 ةبقاعيلا ظفاح دقو .1793 وينوي /ناريزح ىف نيثلثلا وحنو «ةئملا ىف 0
 دعب َّلطأ يذلا يداصتقالا تالفنالا حبش نأ ريغ .اهعاضوأ ىلع
 ىلع ًادحاو يواست ال تحبصأ ىتح ضيضحلا ىلإ اهب ىوه روديمريثلا

 حلتعطمعا ©. 3كلاطملا, 76 تعنمممرب هز ىامنتكاتعع (آممكلهمب لعوب ال هماع (18)

 0. ا[ 51 1ة4لعع ةصل كمطصك, 1892)

 ًاعئاش ةلوادتملا ةيقرولا ةلمعلا نم عون يأ نكي مل ءهرشع نماثلا نرقلا ةيابن لبق (19)
 .نكت مل مأ بلطلا دنع ةضفلا وأ بهذلا كتابسب لادبتسالل ةلياق تناك ءاوس ءايبسن
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 ءاع يمسرلا ةلودلا سالفإ عضو نأ ىلإ «ةيمسالا اهتميق نم ةئمثالت

 عون يأ ضفر ىلإ نييسنرفلا تعفد ىتلا ةيدقنلا ةياكحلا هذهل ةمتاخ 7

 نكت ملو .نامزلا نم نرق نم برقي ام لاوط ةيقرولا ةيدقنلا ةلمعلا نم
 نم هسفن ردقلاب ةلفاح ىرخألا نادلبلا ىف ةيقرولا تالمعلا ةريسم

 ماعلا لولحب «تناك ةيسورلا ةلمعلا نأ نم مغرلا ىلع «ثراوكلا

 .ةيمسالا اهتميق نم ةئملا يف 20 لداعي ام ىلإ تضفخنا دق «2

 ىف 10 ىلإ (1815و 1810 نيماعلا ىف نيترم تضفخ ىتلا) ةيواسمنلاو

 ليومت يف صاخلا بولسألا اذه اوشاحتي نأ نويناطيربلا عاطتساو .ةئملا

 لماعتلا نوشاحتي الو ةفرعملا قح ةيقرولا ةلمعلا نوفرعي اوناكو ءسرحلا
 يتلا ةجودزملا طوغضلا ةمواقم عطتسي مل ارتلجنإ كنب نأ ريغ .اهم

 جراخلا ىلإ لسرت ساسألا ىف تناك ىتلا  ةيموكحلا تابلطتملا اهمزلتست

 كئابسلا نم اهنوزحم باضنإ ببيسب  تانوعمو ضورق ةئيه ىلع
 ماعلا يفف .ةعاجملا ةنس اهضرفت يتلا صاخلا عاطقلا تابلطتمو «ةيبهذلا

 و .حئاتنلا هذه ىدحاإ لحاولا دنوانلا /هنحلا هقفرو تناكو ,لوعمأملا

 ىندأ غلبو «ةّيراَقلا تالمعلا لثم يدج ضفخ يأ ىقرولا دنوابلا ٍناعي

 ةرم عفترا مث «ةيلصألا هتميق نم ةثملا يف 71 ةبسنب 1817 ماع هتايوتسم

 امث ريثكب لوطأ ةدم لاحلا هذه ىلع رمتسا هنأ الإ .ةئثملا يف 98 ىلإ ىرخأ

 .1821 ماع الإ ةلماك ةيدقنلا تاعفدلا دادس فناتسي ملو «هل اعقوتم ناك

 عافترالا نأ ىلع .بئارضلل رخآلا ليدبلا يه ضورقلا تناك

 ىلع دمألا ليوطلا ظهابلا قافنإلا نع مجانلا «ماعلا نيدلا يف لهذملا

 ةهجولا نم امدقتو َءارثو اراهدزا رثكألا نادلبلا ىتح عزفأ .برحلا

 ضورقلا قيرط نع «برحلا ليومت نم تاونس سمح دعبف .ةيلامل
 ريغ ةوطخ ذاختا ىلع ةمغرم اهسفن ةيناطيربلا ةموكحلا تدجو ءاساسأ

 ؛بئارضلا قيرط نع برحلا تاقفن عفدب ريخلاب رشبت ال ةقوبسم
 ةورث تلعجو .(1799-1816) ضرغلا اذهل لخدلا ىلع ةبيرض ضرفبو
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 ًةنكمجم تحبصأو .ًامات ًالوقعم ًارمأ ةوطخلا هذه نم ةمظاعتملا دالبلا
 ةيسانملا بئارضلا تضرف ولو .نهارلا لخدلا نم برحلا تاقفن ةيطغت
 ىلإ 1793 ماع دنواب نويلم 228 نم ينطولا نيدلا عفترا امل «ةيادبلا يف
 ماع دنواب نييالم 10 نم ةيونسلا نيدلا ةلومعو ١1816 ماع ًانويلم 6
 ةموكحلا قافنإ يلامجإ نم ريثكب رثكأ يأ) 1815 ماع ًانويلم 30 ىلإ 2
 هذهل ةيعامتجالا بقاوعلا تناكو .(سرحلا لبق ةريخألا ةئنسلا ىف

 تلوحت ةانق ةباثمب ءرمألا عقاو يف «تناك اهنأل ؛ةياغلل ةميسج ةينويدملا
 امومع ناكسلا اهعفدي يتلا ةبيرضلا عير نم ةمظاعتم تايمك اهلالخ نم
 ناك نيذلا مهو ."لاومألا يضباق' نم ةريغص ةقبط سبويج ىلإ

 مايلو لثم «نيعرازملاو لامعألا لاجر راغصو ءارقفلا ناسلب نوقطانلا
 ةموكحلا تناكو .ةيراضلا ةيفاحصلا تامجهلا مهيلع نوئشي «تيبوك

 اهئافلح معد ةسايس ىلع ديعب نمز ذنم تجرد يتلا «ةيناطيربلا
 ضرغلا اذهل ترفو دقو .ةيجراخلا ضورقلا مدقت يتلا يه «نييركسعلا
 نوعفتنملا ناكو .1804و 1794 نيماعلا نيب ةرتفلا ىف دنواب نويلم 0
 ةيناطيربلا «ةيلودلا ةيلاملا تويبلا باحصأ مه كلذ نم نورشابملا
 رود نايدؤت اتناك نيتللا .ءدليشتورو غنيريب يترسأ لثم .ةيبنجألاو
 ليشمأ ريام سسؤملا لسرأ دقو) تالماعملا هذه لثم ىف طيسولا
 لإ تروفكنارف نم ناثان هنبا (8رنه» خرسوءطءا 1هاطوءطنال) دليشتور
 نيلومملا ءالؤهل يبهذلا رصعلا أدب دقو .(1798 ماع ضرغلا اذهل ندنل
 ىتلا ةمخضلا ضورقلا ليومت اولفكت امدنع .«برحلا دعب نييملاعلا
 :برحلا راثآ نم يفاعتلا ىلع ةميدقلا مكحلا ةمظنأ ةدعاسم تفدهتسا
 ىتلا سسألا نأ ديب .اهسفنل رارقتسالا قيقحت ىلع ةديدجلا ةمظنألاو
 للملا ماع ىلع امهلاثمأو (8هعصعو) غنيريبو دليشتور ةنميه اهيلع تماق

 لالخ اهمئاعد تيسرأ امنإ «لبق نم هيلإ دحأ مهقبسي مل وحن ىلع
 .برحلا

 رثألا نم ةيمهأ لقأ لظت يبرحلا ليومتلل ةينفلا بناوجلا نأ ىلع
 مادختسالا ةدحو نم دراوملا ليوحت هيلإ ىضفأ يذلا ماعلا يداصتتقالا
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 ءاطخألا نمو .ةداع ىربكلا بورحلا لعفت امك «ةيبرحلا ىلإ ةيملسلا

 ىلع وأ يندملا داصتقالا ىلع أئبع هلمكأب يبرحلا دهجلا رابتعا ةحدافلا

 دق نيذلا لاجرلا ءام دح ىلإ ءدشحت دق ةحلسملا تاوقلا نإ .هباسح

 داصتقا دودح يف الصأ مهمادختسا نكمي ال وأ .ةلاطبلا اهريغب نوناعي

 هدقت نأ «ديعبلا ىدملا يف ءعيطتست ةيبرحلا ةعانصلاو .ةلحرملا

 دوست يتلا حبرلا تارابتعال رظنلاب لامهإلل تضرعت تاروطتل زفاوحلا

 لاجرلا لوحت ءريصقلا ىدملا يف ءاهنأ نم مغرلا ىلع ءملسلا تقو
 ىف ًافورعمو اعئاش حبصأ ام كلذو .ةيندملا قاوسألا نم تادعملاو

 (يناثلا لصفلا يف انفرع امك) نكت مل يتلا ذالوفلاو ديدحلا تاعانص

 .ةينطقلا ةجسنألا عاطق هدهش ام يهاضي عيرس عسوت تايناكمإب عتمتت
 بتك دقو .برحلاو ةموكحملا زفاوح ىلع ءمث نم «.تدمتعاف

 لالخ" :لوقي 1 ماع (10102/5ز115 آ12502615) رندرال سويسينويد

 ."”'7" عفادملا ةبلوقل ًابيرقت افدارم ديدحلا كبس حبصأ ءرشع نماثلا نرقلا

 لامس لا درارلا ليوحت نم ًابناج ربتعن نأ ساسألا اذه للع اننكميو

 دمألا ليوط رامثتسالا رصانع نم ارصنع ملسلا تفو تامادختسا نم

 ةلمج نم ناكو .يىناقتلا ريوطتلاو ةيلامسأرلا علسلا تاعانص ىف

 ركس ةعانص ةينويلبانلاو ةيروثلا بورحلا اهتدّلو يتلا ةينقتلا تاراكتبالا
 رزج نم دروتسملا بصقلا ركسل ًاليدب) ةيبوروألا ةراقلا ىف ردنمشلا

 ىعاسمل ةجيتن تزرب ىتلا) ةبلعملا ةيذغألا ةعانصو .(ةيبرغلا دنهلا

 نتم ىلع اهظفح نكمي يتلا ةيئاذغلا داوملا نيمأتل ةيناطيربلا ةيرحبلا
 لك ذخا عمو .كلذ نم مغرلا ىلعو .(ةلواطتم تارتف نفسلا

 اليوحت ىنعت نأ نم دب ال ةمخض برح ىأ نإف «نابسحلاب تاراشعالا

 سفانتلا ىلإ «لدابتملا راصحلا تالاح ىف «يىدؤت دقو «دراوملل امخض

 طاسوأ يف ةيديلقتلا ةرجهلا هيلع تزكترا يذلا يوقلا ساسألا وه كلذ ناك (20)

 .ارسيوس لثم ناكسلاب ةظتكملا ةيللا قطانملا يف ةيركسعلا ةمدخلا يف نيلماعلا ةقزترملا

 [210هصالولانك [ةتلصعأ, نمططتعأ ©ةءامممعلنوب 133 ؟لك. ([آمطصقعمت د مط. (21)

 1830 - 1849]), انهأ. 1, مر. 55-6
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 دراوملا ىلع يبرحلا داصتقالاو يملسلا داصتقالا يعاطق نيب رشابملا

 نأ ملعن نحنو .سفانتلا اذهل ةحضاولا جئاتنلا نم دحاو مخضتلاو
 ءومنلا ةئيطبلا راعسألا تايوتسمل ينايبلا طخلا تعفر دق برحلا ةرتف
 ءهتاذ دحب .«كلذو ؛نادلبلا عيل يف ىلعأ ىلإ ةداح ةروصضب اهتعفدو

 كلذ هيلع يوطني امب «لخدلا عيزوت ةداعإ نم ام ًاردق سكعي وأ ينعب
 ًاديعبو «لاثملا ليبس ىلع ءلامعألا لاجر ةحلصمل «ةيداصتقا جئاتن نم
 راعسألا نع لقت روجألا نآل) نيروجأملا نيلماعلاو لامعلا حلاصم نع

 عامتراب مهبيحرت مهنع فرع نيذلا) نيعرازملا ةهحلصللو .(ةداعلا ىف

 هاجنالا ىفو ٠ .نيجتنملا نيعنصملا حلاصم نع أديعب (سرحلا تقو راعسألا

 نم ةمخض ةلتك قلطت ىتلا «سبرحلا تاجايتحا ةيابن نإف 2 سكاحعملا

 ىوقلا اهيف امب «مالسلا تاقوأ قاوسأ ىلإ اهديعتو اهلاقع نم دراوملا
 لعفت امك ٠ ءاهعم تبلج دق «برحلا تقو ةدنجم تناك يتلا ةلماعلا
 : كلذ ىلع ًاحضاو الاثم ذخأنتلو .فيكتلاب قلعتت ةداح تالكشم ءامئاد
 وحن لداعي امب يناطيربلا شيجلا ةوق تصقن .1818و 1814 نيماعلا نيب
 .ةرصاعملا رتسشنام ةنيدم ناكس نم رثكأ يأ ؛يدنج فلأ 0
 عبرلل نلشلا فصنو تانلش 108 نم حمقلا راعسأ ىوتسم ضهعخناو

 نحنو .1815 ماع نلشلا نم ة ةرشع نم نينثاو ًانلش 64 ىلإو 1813 ماع
 قلخ دق سرحلا دعب ام ةلحرم لالخ فيكتلا نأ عقاولا يف ملعن
 تسمقاعتو ءابوروأ ءاحنأ عيمج يف ةيداع ريغ ةيداصتفا تالكشم

 نيماعلا نيب ليصاحملا مسوم تباصأ يتلا ثراوكلا لعفب ةدح تدادزاو
 .1817و 6

 ىلإ :الومش رثكأ ًاماع الاؤس حرطن نأ ماقل اذه يف انيلع نأ الإ
 فلتحم ىف ةيداصتقاللا ةيمنتلا اطبأ وأ .دراوملا ليوحن قاعأ دح ىأ

 اسنرمب .ةصاخ ةعمصب .قلعتي لاؤسلا اله نأ حضاولا نم ؟نادلبلا

 ءابعألا اتلمحت نيتللا نييمظعلا نيتيداصتقالا ا ءايناطيربو
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 يف برحلا جئاتن نم يسنرفلا ءبعلا نكي ملو .ةميسجلا ةيداصتقالا

 ىلإ ءاهسفنب اهفيلاكت ىطغتل تممص برحلا هذه نآل ؛ةريخألا اهلحارم

 شويجلا تلتحا يتلا ةبولغملا ةيبنجألا بوعشلا باسح ىلع «ديعب دح
 لاجر نم اهيف نم لع بئارضلا تضرف وأ ءاهتيمن وأ اهيضارأ ةيزاغلا
 ناك ايلاطيإ يف ةبيرضلا نع مجانلا عيرلا فصن نإ .لاومأو تادعمو

 ةصح لصت مل امبرو 521812و 1805 نيماعلا نيب نييسنرفلا بيصن نم
 تناك ءابعألا كلت نأ حضاولا نم نأ الإ .دحلا اذه ىلإ ةبيرضلا

 عضو يف هيلع نوكت نأ نكمي ام ةفلك لقأ «ةيدقنلاو ةيقيقحلا راعسألاب

 نم لماك دقع ىلإ داع ىسنرفلا داصتقالا باصأ يذلا للخلا نإ .رخآ

 ىلإ «لاثملا ليبس ىلع «تدأ ىتلا ىضوفلاو «ةيلهألا برحلاو .ةروشلا
 انويلم 41 نم (تاور) رويرفنا نيس يف عينصتلا زكارمل دودرملا ضفخ

 لماع فلأ 86 ىلإ افلأ 246 نم ةلماعلا ىوقلا ىوتسمو «ًانويلم 15 ىلإ

 ةراجتلا ةراسخ كلذ ىلإ فيضن نأ ىغبنيو .1795و 1790 نيماعلا نيب

 .يناطيربلا ءبعلا امأ .راحبلا يلاعأ ىلع ايناطيرب ةرطيس ببسب ةيجراخلا
 لب «ءبسحف يبرحلا دالبلا دهج ىلع رصتقت مل يتلا لقنلا ةفلك ىلإ دوعيف

 ددعلو ةيبوروألا ةراقلا يف ءافلحلل مدقملا يديلقتلا معدلا هوجو تلمش

 ءبعلا «ةيدقنلا سيياقملاب «نويناطيربلا لمحت دقو .ىرخألا لودلا نم

 ةعبرأو ةثالث نيب حوارتي ام برحلا مهتفلك دقف ؛برحلا لاوط ربكألا

 .نويسنرفلا هدبكت ام فاعضأ

 ةبسنلاب رسيأ لظت هانحرط يذلا ماعلا لاؤسلا نع ةباجإلاو

 «لظ ىسنرفلا داصتقالا نأ كلذ ؛نييناطيربلل ةبسنلاب ىه امم نييسنرفلل

 تققحل .بورخلاو ةروشلا الولو .يبسنلا دوكرلا ىناعي «كش الب

 آد عمم ا/تاع م هجاخعط 1ةهاغ, مع 8اومعتنك فمحتاطسعسامل ءأ ]ع هرنوصتع 0: ]ضنلنع» (22)

 ل 51111411011 00011011110116 لع | 1 نآتع ىونبك !لوصو] غوص ]عر ل' نصعقو لعك لمعمسعستاك 6/1

 (طوصضو: 1. ةملعوتم, 1928), مم. 4-3 تأ 31-25: طعمتت 56عر 8351076 60م70110116 06 [0

 ممم عع, 0مهأ. 11, م. 52, ءأ الطنلطقلا, 7276 821عازمدمرب هر كا هناك د
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 0200 6  اديزم ناتيسنرفلا ةراجتلاو ةعانصلا

 نآل ؟ َءالج 5 ةباجإلا نإف «نييناطيربلل ةبسنلاب امأ .رشع نماثلا نرقلا
 له وه ديحولا لاؤسلاو .باهشلاك اداح اعيرس عئيحنم ذخما عسوتلا

 ؟عرسأ ةروصب مدقتلا نم ديزملا برخا الول ققحيس عسوتلا ناك
 .©30كلذ ققحيس ناك هنأ مويلا ماعلا لوبقلاب عتمتت يتلا ةباجإلاو
 2 عاضوالا ىف ةيمهأ | لأ باو ن وكيس .ىرخألا بالا نا لل ةبسنلابو

 .لاؤسلا ىلع ًالياحت «عبطلاب «لثمت ةئيرجلا تالوقملا هذه لثم نإ
 اهتضاخ ىتلا ةحيرصلا ةيداصتقالا بورحلا يف : ضرتفي نكي مل هنإ لب

 اهمتاذب راهدزالا للجت نأ رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف ايناطيرب
 هيلع لّوعي يذلا وه رصنلا ناكو ءداصتقالل زفاوحلا ريفوت لالخ نم وأ
 قاوسأ ىلع ةرطيسلاو نيسفانملا ىلع ءاضقلا قيرط نع «كلذ قيقحتل
 .«كلذ ىلإ امو دراوملا ليوحتو ءيداصتقالا للخلا "ةفلك" نإ .ةديدج
 ىبسنلا عضولا يف سكعنت تناك "ةدئاف' نم اهءارو ققحتي امب ساقن

 بورحلا نإ لوقلا نكمي .سيياقملا هذه قفوو .برحلا دعب نيبراحتملل
 نم ريثكب رثكأ اهسفنب تعفد دق «1815و 1793 نيماعلا نيب تدتما يتلا

 ١ خمماطبم 1. دوم علا 18. اموات [مصل] ثمصم ]ةعمطقما ز5عاتتا هلأ ا 0230

 0م محصاط هسه 17عاما مت هز 18م 8 زئ] طعم مددت, 1830-1790: لع طقعأم» 1 عهأر

 .؟1ناتكاأ ءوأ, هس 1 طعم ءاتعما ياسا هز 8ع ونسأو طعمبمندتع ]7 ءنعاممصتعرتل, 2 اة0اه., 110

 الع ةوولكأومعع 01 15دنوط طءوصاع (0100: ناهمعملمم طوءعوق, 1953), مم. 649-646, ةصخ

 ["مصعمتو ©مالتعأر, 1. 1عمرجمرنتتع ططاامضتةوالع كل ]ع طامعنك فياسعتاهأ, 1806-1813, 2

 ؟نأ5, (طوملوزت طءعوومو انما عوز اهتزعك لع ظمهصعع, 1958), مم. 568 17
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 امخض ناك يذلا  ىداصتقالا عسوتلا يف فيفط ؤطابت لباقمف .اهتفلك

 ىلع «ةمساح ةروصب ءءاضقلا نم ايناطيرب تنكمت لاح ةيأ ىلع

 ةدم "ملاعلا لغْشَم" لعفلاب يه تحبصأ ثيحب «ًابرق رثكألا اهتسفانم

 .هيراجتلاو ةيعانصلا تارشؤملا عيمجل ًاقفو ءايناطيرب تناكو .نيلبج

 تايالولا ءانثتساب امبر) ىرخألا نادللا عيمج ىلع ةديعب ًاطاوشأ مدقتت

 ءاضقلا نأ انربتعا اذإو .1789 ماع هيلع تناك ام ىلع ًاسابق (ةدحتللا

 .«تارمعتسملا ىفو ةيرحبلا قاوسألا راكتحاو ءاهيسفانم ىلع تقؤملا

 ءايناطيرب يف عينصتلا ةلصاومل ةقبسملا ةيرهوجلا طورشلا نم اهلك تناك
 ماع حضاولا اهمدقت نإ انلق اذإو .اعضاوتم ودبي كلذ قيقحتل نمثلا نإف

 امنود يناطيربلا يداصتقالا قوفتلا لفكي نأل كاذنآ ًايفاك ناك 9

 ةظهاب نكت مل ةفلكلا نأ كلذك دقتعن نأ اننكمي «ةليوط برجل ةجاح

 ةمحازملا هتعاضأ ام ةداعتسال يسنرفلا رطخلا دض قوفتلا اذه نع عافدلل

 .ةيركسعلاو ةيسايسلا لئاسولا قيرط نع ةيداصتقالا
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 - ر كيد د تع ووو وتس دج مجلسا حل



 ساملا لصفلا

 مالسلا

 هاجت ةلماكلا ةينمألا عردلا لثمي (ىوقلا نيب) نهارلا قفاوتلا نإ'

 .. . .ابوروأ يف ابيرقت ةلود لك يف دمتعت ىتلا ةيروثلا تاروفلا

 ةريغصلا تافالخلا ىلع عفرتن نأ ةيقيقحلا ةمكحلا تايضتقم نمو

 ماظنلا اهلثمي ىتلا ءمدامملا ءارو ادحاو أافص فقنو ءةيداعلا

 ."ًايلاح مئاقلا ىعامتجالا

 .''(16[005عهعط) ىرلتساك

 ديحولا قلطملا مكاحلا وه ايسور روطاريمإ نإف ءكلذل ةفاضإ'

 ماهملا ىلإ «نآلا نم ًارابتعا «لاقتنالل ًايلك هعضو هلهؤي يذلا

 شويج نيب «قحب «بهأتملا ديحولا شيلا سأر ىلع هنإ .ىربكلا

 ." ةفاك ابوروأ

 018-0 راذا /سرام 4 2 ((2172©3) زتنيغ

 (-16[25ععدقاطب 07 هعممممعمعم, '1طنعل 5عدماعوب آب م١. 05 010

 ا! ”علصضعا نعمات, طغصقعامو آدنلثأ مع لب قعسولزمر لم 6 هسنم نبع مكرر همك لع (2)

 1” نأ معأرأ عر ممان» دعما 0 ]اونو زرعم 70/711116 هان هم مررت (1828-1813), 3 هلك. منطاتععو

 مهن 1ع همرحأع 2:01 عوعط- داعم قلع (6دصقحن 1 1010م, 1877-1576), انهأ. 1, طل 71
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 :ةروثلاو ةلوصوملا هبش برحلا نم ةنس نيرشع نم رثكأ دعب
 , ةلصتملا تالكشملا هجاوت ةرفاظلا ةميدقلا مكحلا ةمظنأ تذخأ
 :هسفن تقولا ىف ة ةرطخو ةبعص تالكشم ىهو .هيلع ةظفاحملاو مالسلا
 ىدم لع تمكارت ىتلا ضاقنألاو ماكرلا فيظنت بجاولا نم ناك
 هو .يضارألا نم مئانغلا عيزوت ةداعإو «نامزلا نم نيدقع
 دئدنم حامسلا نكمي ال هنأ ءايكذألا ةلودلا لاجر ىدل حضتا دق هنأ

 هبش ةروصب .ينعيس كلذ نال ءابوروأ يف ةيسيئر برح بوشنب

 لعو .ةميدقلا ةيسايسلا ةمظنالل ارامد ىلاتلابو .ةليلج ةروث «ةدذكؤوم

 ةكلملا مع ءاكيجلب لهاع (1.عمم010) دلويويل كلملا ريبعت دح

 نع هثيدلح ضرعم ىف .ءيشلا ضعب لمملا ميكحلا (0112[1710) ايروتكيف
 .نآلا ايوروأ هنم ناعت ىذلا يعامتجالا ضررملا ةلاح ىف" : ةقحال ةمزأ

 ىلإ يدؤتس برحلا هذه لثم نإ . !| .ةماع برح نش اليحتسم نوكيس

 عارصلا اذه نأ ابوروأب يتفرعم نم دقتعأ (و) .ئدابملا نيب عارص

 نكي مو .©0"ةلماك اهتينب رمدي ًابالقنا ثدحيو «ةراقلا لكش ريغيس
 نأ ريغ ءهيلع اوناك امم ًاديدحتو ةمكح رثكأ ةلودلا لاجر الو كولملا
 .بير امنود مهكلمت دق ناك عزفلا

 تضقنا يتلا ةرتفلا يفف .ةداع ريغ ىلع «نيحجان اوناك مهنأ امك
 تاونس ثالث تدتما ىتلا مرقلا سبرحو نويلبان ةميزه نيب

 ىأ فبشني و ءابوروأ ىف ةماع برح عقاولا يف عقت مم 1856-1854(2)

 بورح ةمث نكت مل لب لاتقلا ناديم يف نايزبُ ناتوق هيف تاباقت عارم

 لماك نرف ىدم ىلع .مرقلا برح ءانثتساب «نييربك نيتلود نم رثكأ نيب

 اوردقي نأ نيرشعلا نرقلا ىنطاومب ريدجو .1914و 1815 نيماعلا نيب
 دهشملا نأ انفرع اذإ زاجنإلا اذه ةيمهأ ديازتتو .عئارلا زاجنإلا اذه لثم
 تامزألاب ًالفاح ءرارقتسالاو ءودهلا نع دعبلا لك ًاديعب ناك يلودلا

 ]0وصمسو ا؟ي1ءطقن لهو, كرت طءعمتعوأا انسعاعن 4 آنإع هز طعمممأف اانا 7 0/ (3)

 عع 8ءاوتمممك (آمصلموت 3همهاطمس (نهصعر, 1961), 5. 105.
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 م يذلا رارقتسالا ريمدت ىلإ *ةيروثلا تاكرحلا تدأ دقف .تاعارصلاو

 درقلا تانيثالث يفو .ةيلودلا ةحاسلا يف ةريبك تابوعص دعب الإ ققحتي

 اكيرمأو ناقلبلا يفو ءهصاخ ةروصب ابوروأ بونج يف رشع عساتلا

 ةرمو «(اكيجلب اميس الو) ابوروأ برغ يف 0 ماعلا دعبو «ةينيتاللا

 ناك يتلا  ةيكرتلا ةيروطاربمإلا رايهنا لعج دقو .1848 ةروث ةيشع ةيناث

 اميس الو «ةسفانملا ىربكلا لودلا عماطمو يلخادلا ككفتلا اهددهتي

 هتيمست ىلع حلطصا امم  اسنرف لقأ دح ىلإو ءايسورو ءايناطيرب

 ريغ وحن ىلع «تزرب دقف ؛ةمزألل ًايسيئر ًاببس "ةيقرشلا ةلأسملا'
 تانيثالثلا ىفو «رشع عساتلا نرقلا تانيرشع يف نانويلا يف «عقوتم

نيماعلا نيب ةصاخ ةروصب داح عارص دعب تأده دق اهنأ عمو .رصم ىف
 

 تناكو .راجفنالل ةلباق ءاهدهع قباسك «تلظ اهنأ الإ ء.1841و 9

 فرشلاب لصتي اميف اهتالاح أوسأ يف ايسورو ايناطيرب نيب تاقالعلا

 اسنرف نكت ملو .ايسآ يف نيتيروطاربمالا نيب مارحلا ضرألاو ىندألا

 .1815 ماعلا لبق اهلتحت تناك يتلا كلت نم ًاعضاوت رثكأ ةناكمد عنقتل

 تاونقلا تناك «تاماودلاو رطاخملا هذه لك نم مغرلا ىلعو

 نم نكلو «ءاجوهلا هايملا نم ةعساو تاحاسم ربعتو عطاقتت ةيسامولبدلا

 .مداصتت نأ نود

 ةيساسألا ةمهملا يف ًاعيرذ ًاقافحإ قفخأ يذلا ءانليج ىلع ناك دقل

 لاجر ىلإ رظني نأ «برحلا يشاحتبو «ةيلودلا ةيسامولبدلاب ةلصتللا

 هفرعي مل مارتحاب 1848و 1815 نيماعلا نيب تداس يتلا جهانملاو ةلودلا

 ةيسنرفلا ةيجراخلا ةسايسلا ىلوت يذلا «(11!هرهصل) ناريلات نإ .هفالسأ

 ىتح ةيسنرفلا ةيسامولبدلل ًايلاثم ًاجذومن لظي 1835و 4 نيماعلا نيب

 ( (36018عع (نةهصطصتمع) غنيناك جروجو «يرلتساك نأ امك .اذه انموي

 ءارزو اوناك نيذلا (1715ءهانسغ طدلصعموعغمص) ن وتسريملاب تنوكيفلاو

 .باتكلا !له نم سداسلا لصفلا ىف «تارم ةدع ءاهشقاننس ىتلا )4(
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 1822 _ 1812 نيماعلا نيب ةرتفلا ىف يلاوتلا ىلع ايناطيرب ةيجراخ
 دم (نيظفاحملا) يروتلا بزح ريغ نم تاموكحلا عيمجو «1822-1827و
 ةقلامع مهفصوب ةيعاجرتسا ةلَّزَضم ةلزنم اوبستكا « 771852 ىتح 0
 اسمنلا يف لوألا ريزولا :(16[806,هذ6ط) خينرتيم ريمألا امأ .ةيسامولبدلا
 1.08 ماع هسفن وه هتحاطإ ىتح نويلبان ةميزه نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط
 رارقتسالا ىلع ظفاح يذلا ميكحلا ةلودلا لجر هرابتعاب مويلا هيلإ رظنيف
 داكن ال اننإف .كلذ عمو .ةفاك رييغتلا لاكشأل دودللا ودعلا هفصوب ال
 ردنكسإلا دهع يف ايسور ةيجراخ ءارزو يف ةداشإلا قحتست همص نيبتن
 (؟كلذعطم اهم 1) ل وألا الوكينو ١-1825((« 801) (ةاعرعمصلما 1) ل وألا
 .اهجلاعن ىتلا ةرتفلا يف ايبسن ةمهملا ريغ ايسورب يفو .(1855-1825)

 .ناعملا نم ىنعمب اهرربي ام نييسايسلا ءالؤ#ب ةداشالل نأ ودبيو
 :هريغ نم رثكأ ءعتمتي نكي مل ةينويلبانلا بورحلا دعب ايوروأ رارقتسا نإ
 اوعنص نم فادهأ رابتعالاب انذخأ اذإ اننأ الإ .قالخألاو لدعلا تامس
 ةعزنللو) ةيموقللو ةيلاربيللا حورلل ًامامت ةيداعملا ءرارقتسالا اذه
 رامثتسال ةلواحم ةمث نكت ملف .الوقعمو ايعقاو ودبيس هنإف .(ةيروثلا
 اهتراثتسا مدع ىلع نيصيرح عيمجلا ناك ىتلا اسنرف ىلع يئاهنلا رصنلا
 موزهملا دلبلا دودح تكرت دفو .ةيروثلا ةيبوقعيلا نم ةديدج ةروف يف
 نأ امك .1789 ماع هيلع ناك امث ريثكب لضفأ سيل عضو يف
 ةيسنجألا تاوقلا لالتحا ناك امك .ءةظهاب نكت مل ةيلاملا تاضيوعتلا
 اسنرف تداعتسا .1818 ماعلا لولحبو .دمألا ريصق ةيسنرفلا يضارألل
 الولو) ' يبوروألا قفاوتلا" ةموظنم يف ةيوضعلا لماك اوضع اهتناكم
 .(ًانيلو ًارسي رثكأ طورشلا هذه تناكل .1815 ماع ةلشافلا نويلبان ةدوع
 اهيلع نأ موهفملا نم ناك هنأ الإ .مكحلا ىلإ نوبروبلا ةرسأ تديعأ دقو
 مهسوفن يف لمتعت نيذلا اياعرلا ءاضرتسال تالزانتلا ضعب مدقت نا

 يماع نيبو .1835و 1834 نيماعلا نيب رهشأ ةدع ءانثتساب «ةرتفلا هذه لالخ يأ (5)
 .1846و 41
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 .ةروثلا اهتبلج ىتلا ةيروثلا تارّيغتلاب لوبقلا متو .ةرطخلا تاعزنلا

 عبطلاب تداع اهنأ عم ءمهل تحنم ىتلا ءروتسدلا يأ «ةلعتشملا ةادألابو

 كلملا "ةيرحب هيلع قفاو" ًاقاثيم اهرابتعاب لادتعالا ةياغ يف هغيصب

 .رشع نماثلا سيول دئاعلا قلطمل

 تاعلطتب مامتها يأ ءادبإ نود نم ءابوروأ ةطيرخ مسر ديعأ دقل

 نيب نويسنرفلا اهنم مهمرح نيذلا ءارمألا نم ديدعلا قوقحب وأ اهب وعش

 نيب ىوقلا نزاوت ىلع ةظفاحملاب سوملم مامتها عم نكلو ءرخآو تقو

 اسنرفو ايناطيربو ايسور :برحلا نم تزرب يتلا ىربكلا سمخلا لودلا

 عتمتت يتلا اهدحو يه ىلوألا ثالثلا لودلا تناكو .ايسوربو اسمنلاو

 مغرلا ىلع «ةراقلا يف ةيميلقإ عماطم ةيأ ايناطيربل نكي مل ذإ .ةيمهألاب

 ةيامحلا دي طسب وأ ةرطيسلاب ظافتحالا ذبحت تناك اهنأ نم
 نم ددع ىلع

 رزجلاو اطلامب تظفتحاف .ةيراجتلا وأ ةيرحسلا ةيمهألا تاذ عقاوملا

 ةدافتسا تدافتساو «ةبلقص ىلع ةباقرلا تددشو .«دنالوغيليهو ةينويألا

 دود لاح ام «ديوسلا ىلإ كرامتادلا نم حيورنلا لاقتنا ءارج ةحضاو

م تعفتنا امك .قيطلبلا رحب لخدم ىلع ةدحاو ةلود ةرطيس
 داحما ن

 عضو يذلا «(اقباس ةيواسمنلا ةضفخنملا يضارألا) اكيجلبو ادنلوه

 .هةيوق اهنكلو بناجلا ةنومأم ةلود يدي نيب تدلشلاو نيارلا عبانم

 ةموأقمل «بونجلا يف عالقلاب ةنصحملا دودحلا اتدعاس اذإ اصوصخ

 دوضفري نويجيورنلاو نويكيجلبلا ناكو .اكيجلبل فورعملا اسنرف شطعت

 ةروث ىتح رمتسي نأ لوألا بيترتلل ردقب مو ءامهيلك نيبيترتلا نيذه

 «ةيناطيرب ةيسنرف تاشوانم باقعأ يف «دعب اميف لدبتسا دقو . 0

 عماطم نأ ريغ .ايناطيرب هتراتخا ريمأ اهمكحن ةدياحم ةمئاد ةريغص ةكلممد

 ىتلا ةلماشلا ةرطيسلا نأ عم «عبطلاب ةميظع تناك ابوروأ جراخ ايناطيرب

 عفري نأ ةيمهأ نم تللق دق راحبلا يلاعأ ىلع ةيناطيربلا ةيرحبلا اهتضرف

 دنهلا دودح يف الإ ءهعفري ال وأ لعفلاب يناطيربلا ملعلا ميلقإ يأ

 يه ةيوضوف ةفيعض ميلاقأ وأ تاعطاقم تناك ثيح «ةيبرغلا ةلامشلا

 نيب ةسفانملا نأ الإ «ةيسورلاو ةيناطيربلا نيتيروطاربمإلا نيب لصفت يتلا

207 



 نيب اهنأشب ةيوستلا ترج يتلا ةقطنملا ىلع رثؤت مل ايسورو ايناطيرب
 ةيأ بلطتت ةيناطيربلا حلاصملا نكت ىل ءابوروأ ىفو .1815و 1814 نيماعلا
 .اهيلع ظافحلل ةوف

 .ةسبايلا ىلع ةمساحلا ةيسيئرلا ةوقلا يهو ءايسور تعبشأ دقو
 لع) ايباراصابو «(ديوسلا باسح ىلع) ادنلنف مضب ةيميلقإلا اهعماطم
 نم ًاردق تحنم ىتلا ادنلوب نم ربكألا بناجلاو ««ايكرت باسح
 ايسور عم فلاحتلا لضفي ماودلا ىلع ناك لحم ماظن لظ يف لالقتسالا
 1830 نيماعلا نيب درمتلا دعب لالقتسالا نم ردقلا اذه ىغلأ دقو)
 - ةئيدملا ءانثتساب ءاسمنلاو ايسورب نيب ادنلوه ىقاب مسقو «(1831و
 ةبسنلاب امأ .1846 ةضافتنا عم اهرودب ترابا يتلا واكارك ةيروهمجلا
 :دعب نع «ةلاعف ةنميه ةسراممب تفتكا ايسور نإف .ىرخألا لودلل
 ىلع اهصرح عم ءاسنرف يقرش ةقلطملا تارامإلاو تاعطاقملا عيمج ىلع
 ًاسدقم افلح ردنكسإلا رصيقلا ىعرو .ةروثلاب لصتي ام لك نع داعتمالا

 تضفر ايناطيرب نأ ريغ ءايسوربو اسمنلا هيلإ تمضناو «ضرغلا اذهل
 هقاولل ًاساكعنا تناك اهنأ ريغ «ةيناطيربلا رظنلا ةهجو نم ًايلاثم ًاعضو ابوروأ نم ربكألا ءزجلا ىلع ةيسورلا ةنميهلا نكت مل امبرف .هيف ةكراشملا
 نم ةجردب اسنرفل حامسلاب الإ امنود لوؤخلا نكمي الو .ءيركسعلا
 برح ةفلك نم هنودبكتي وأ ىمادقلا اهؤادعأ هلمحتي دق ام ربكأ ةردقلا
 ةوق اهرابتعاب اسنرف ةناكمب حوضوب عيمجلا رقأ دقل .اهنوقيطي ال ةديدج
 .رارقإلا اذه هيلع يوطني ام لوبقل نيدعتسم اونوكي مل مهنأ ريغ «ىربك

 ليبق نم نكلو .لعفلاب نييمظَع نيتوق ايسوربو اسمنلا تناك
 ًارظن حيحصلا داقتعالا وه كلذ نأ وأ ؛سسحف ةسايكلاو ةقايللا
 ًارظن ءيطاخلا وأ «ةيلودلا تامزألا تاقوأ يف فورعملا اسمنلا فعضل
 يف رصحني نيتلودلا نيتاه رود ناك دققل .1806 ماع ايسور رايممال
 رطيست تناك ام ايسور تداعتسا دقو .ايوروأ ىف رارقتسا ىلماع امهنوك
 يلاطيإ يف ةيقدنبلا يضارأ ىلإ ةفاضإلاب «ةيلاطيإلا تاعطاقملا نم هيلع
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 ىف ًانأش لقألا تاعطاقملا لع ىرخأ ةرم اهتيامح تضرف امك .ايسالدو

 ةرسأ ءابرقأ ةرطيس تحت اهبلغأ ناك يتلا ءاهطسوو ايلاطيإ لامش
 اونج ةيروهمج تعلتبا يتلا اينيدرس  تنومديب ءانثتساب) غريبسباه
 ل ناك اذإو .(اسنرفو اسمنلا نيب لاعفلا زجاحلا رود ىدؤت تأدبو

 بعلتس يتلا يه اسمنلا نإف ءايلاطيإ يف بتتسيو رقتسي نأ "ماظنلا'
 .رارقتسالا قيقحت يف رصحنت اهتحلصم تناك الو .يطرشلا رود

 اهيلإ نوكرلا نكمأ دقف «ككفتلاب اهددهتي نأ نكمي ام لك ىشاحتو

 يف بارطضالا ةعاشإل تالواحم ةيأ دض ًامئاد نامأ مامص اهفصوب

 ةرداف ةوف دوجو ىف ايناطيرب ةبغر نم ايسورب تدافتسا دقو .ةراقلا

 فص ىلإ ليمت اهتاعطاقم تناك يتلا ةقطنملا يهو ءايناملأ يبرغ يف ةلوقعم
 يضارأ تداعتسا اهنأ امك «ةيسنرفلا ةنميهلل ضرعتت وأ ءاسنرف
 تضفر يتلا ةمخضلا ةيداصتقالا دراوملاو تايناكمإلا تاذ دنالنيارلا
 عارصلا نم كلذك تدافتساو ءام حامسلا ةيطارقتسرألا ةيسامولبدلا

 ايسور ًاعسوت هربتعت ايناطيرب تناك ام لوح ايسورو ايناطيرب نيب رئادلا
 تاضوافملا نم ةدقعم ةكبش ةيفاصلا ةليصحلا تناكو .ادنلوب يف ًايِلاْعُم

 قطانملا نع ايسورل ايناطيرب تلخت اذإ برحلاب تاديدهتلا اهتللخت يتلا

 فصن أهنم ال تقلتو «ةيدنلوبلا يضارألا ىف اهل ةعبات تناك يتلا

 تناك «ةيداصتقالاو ةيميلقإلا ةيحانلا نمو .ةينغلا ةيعانصلا اينوسكاس

 لودلا هتلان امم ايبسن ربكأ 1815 ماعلا ةيوست نم ايسورب بساكم

 ةيبوروأ ةلود ىلوألا ةرملل تحبصأ هرمألا عقاو يف ءاهنإ لب .ىرخألا

 الإ نييسايسلل حضتي مل كلذ نأ عم «ةيقيقحلا دراوملا ثيح نم ىمظع

 ءايسوربو ءاسمنلا نم لك تناكو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيتسلا ىف

 يلودلا اهرود ناك ىتلا ءةيمهأ لقألا ةيناملألا لودلا نم رخآ ددعو

 :ةحلاصلا ةيرذلاب ابوروأ يف ةكلاملا رسألا ديوزت يف زكرتي يساسألا
 اسمنلا نأ ريغ «ةيناملألا ةيلاردفنوكلا لخاد ةريغلا نيعب ىرخألا ىلإ رظنت

 ةيسيئرلا ةيلودلا ةمهملا تناكو .عزانم امنود ةرادصلا عقوم لتحت تلظ

 ءتناك يذلا يسنرفلا رادملا نع ةريغصلا لودلا داعبإ يه ةيلاردفنوكلل
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 هذه نإف «ةيميلقإلا تاعزنلا نم مغرلا ىلعو .هيف رودت ءًايديلقت
 .ةينويلبانلا عباوتلا نم اهنوك نم جرحتت نكت مل تاليودلا

 سيل نأ اوكردأ ثيحب ةمكحلا نم 1815 ماع ةلودلا لاجر ناك
 نأ ءاهعضوو اهميمصت يف ناقتإلا ةجرد تغلب امهم «ةيوست ةيآ عسوب
 عضو ىلع اوفكع ءانه نم .ةريغتملا فورظلاو «لودلا نيب ةمحازملا مواقت
 - اهزورب روف تالكشملا لحب يأ  مالسلا ىلع ةظفاحملاب ةليفكلا تايلآلا
 تارارقلا نأ عبطلاب اموهفم ناكو .ةمظتنملا تارمتؤملا دقع قيرط نع
 نم وه حلطصملا اذهو) ' ىمظعلا ىوقلا ' ل ةكورتم نأشلا اذهب ةمساحلا
 رخآ حلطصم وهو - 'يوروألا قفاوتلا" نكي لو .(ةرتفلا كلت تاركتبم
 ىلإ سرقأ ناك لب «ةدحتملا ممألا ةمظنمل ًاقباطم - ةلحرملا كلت يف زرب

 ةمظتنملا تارمتؤملا هذه نأ ريغ .يلودلا نمألا سلجم ىف ةمئادلا ةيوضعلا
 اسنرف هيف تديعأ يذلا 1818 ماعلا نم تاونس عضب لالخ الإ دقعت م
 .2 ماعلا ىتح « " قفاوتلا " ىلإ

 تاونسلا دعب رارمتسالا عطتسي ل هنأل ؛؟تارمتؤملا ماظن رامنا دقو

 تعقو ىتلا ةعاجملا تراثأ امدنع «ةينويلبانلا بورحلا تبقعأ ىتلا ىلوألا
 :ةيقيقح فواحم «ةيداصتقالا تاسكنلا مث «1817و 1816 نيماعلا يف
 ىف امب «ناكم لك ىف ةيعامتجالا ةروثلا نم «ةرربم ريغ تناك نإو
 ةيوست يف للخ لك أدب 1820 ماع رارقتسالا ةدوع دعبف .ايناطيرب كلذ
 امدنعف .ىربكلا لودلا نيب حلاصملا ضراعت نع فشكي 1815 ماعلا
 .1822و 1820 نيماعلا نيب درمتلاو لملمتلا نم ىلوألا ةجوملا تهجاو
 ةروصب اهعيمج تاكرحلا هذه دامحإب ىضاقلا ًادبملاب اهدحو اسمنلا تكسمت
 .(ةيواسمنلا يضارألا ةمالسو) يعامتجالا ماظنلا ةحلصمل ةيئاقلت ةيروف
 ايناملأ ىف " سدقملا فلاحتلا" لكشت ىتلا تايكلملا كلذ ىلع تقفاو دقو

 سرامت يتلا ةريخألا نأ نم مغرلا ىلع ءاسنرف اهتعبتو ءاينابسإو ايلاطيإو
 ةمتهم نكت مل ءيلودلا يطرشلا رود (1823) اينابسإ عم ةكراشملاب
 ةيسامولبدلا اهتطشنأ قاطن عيسوتب اهمامتها ردق ابوروأ يف رارقتسالاب

 رثكأ تعضو ثيح ايلاطيإو اكيجلبو اينابسإ يف اميس الو «ةيركسعلاو
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 ضعب دوعيو .ًادرفنم ًافقوم تذختاف ءايناطيرب امأ ."؟ةيننجألا اهتارامثتسا

 يرلتساك تمزتملا يعجرلا لحم نرملا غنيناك لح نأ دعب ةصاخبو «كلذ

 ةقلطملا مكحلا ةمظنأ يف يسايسلا حالصإلا نأب تعنتقا اهنأ ىلإ «(1822)

 ل نييناطيربلا نييسايسلا نأ امك .الجآ مأ الجاع هنم دب ال يمتح رمأ

 قيبطت نأ كلذ ىلإ فاضي .قلطملا مكحلا عم فطاعتلاب نورعشي اونوكي

 ىلإ ءاسنرف اميس الو «ةسفانملا لودلا لخدّيس ناك ةيلودلا ةطرشلا أدبم

 ةيناطيرب ةيداصتقا ةرمعتسم ءانيأر امك «تناك ىتلا ةينيتاللا اكيرمأ

 املثم «ةينيتاللا اكيرمأ لود لالقتسا مهرودب نويناطيربلا دناسف .ةيويح

 وهو «1823 ماع ورنوم نالعإ يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تلعف

 .لبقتسملا حلاصم ىلإ ايؤبنت ارشؤم ناك لب «ةيلمع ةميق هل نكت مل نايب
 ةيرحبلا ىهف ةينيتاللا اكيرمأ لالقتسا ةيامح تلوت ةوق ةمث تناك اذإو

 .نانويلا لوح ًانيابت رثكأ ىربكلا ىوقلا فقاوم تناكو .ةيناطيربلا
 بعشلا كرحت نم تدافتسا «تاروثلل اهتيهارك ىلع ءايسورف

 ةدعاسم ىلع ساسألا يف ادامتعا «كارتألا فعضأ يذلا ىسكذوثرألا

 اهل حيتت ةدهاعمب طبترت تناك ايسور نإف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب) ةيسور
 ىدأ دقو .(سكذوثرألا نييحيسملا نع ًاعافد ايكرت ىف لخدتلا تح

 :نانويلل ةيلاوملا طوغضلا نمو «ءىسور يداحأ لخدت نم فوخلا
 نكمي الو ةلاحم ال ِتآ ايكرت ككفت نأب داقتعالاو «ةيداصتقالا حلاصملاو
 فقوم ليدعت ىلإ «ههيجوتو هميظنت تالاحلا نسحأ ىف نكمي لب هعنم

 .نانويلل يلاوملا ىمسرلا ريغ لخدتلا ىلإ دايحلا ىلإ ءادعلا نم «نيناطيربل
 نم كرتشم معدب (1829) اهلالقتسا نانويلا تلان ءساسألا اذه ىلعو
 نأ ةيلودلا ةحاسلا ىف ررضلا ففخ امت ناكو .ايناطيربو ايسور بناج

 ءارمألا ةرهمج نم دحاو اهيف مكحلا مامز ىلوتي ةكلمت ىلإ تلوحت ةلودلا
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 تناك «تاروثلا عيمج عمق ًادبمو .تارمتؤملا ماظنو 21815 ماعلا ةيوست
 .ضاقنأ ىلإ تلوحت دق اهلك

 تاليودلا يف رثؤت مل اهنأل ؛ايئابن اهترمد دق 1830 ماعلا تاروث نإ
 ٌقطانملا تعزتنا دقف .اسنرف ىه اضيأ ىربك ةلود ىف لب ء«بسحف

 ىتلا ةيسيلوبلا تايلمعلا ةضبق نم نيارلا رهن يبرغ ةعقاولا ةيبوروألا
 : "ةيقرشلا ةلأسملا" تلوح «كلذ نوضغ ىفو .سدقملا فلاحتلا اهلثمي
 ةحاس ىلإ قرشلاو َناقلبلا «موتحملا ايكرت لالحنا عم لماعتلا ةلكشم يأ
 تلخأ دقل .ايناطيربو ايسور اهسأر ىلعو «ىربكلا لودلا نيب لاتتقالل

 زيزعتل ترفاضت دق لماوعلا عيمج نأل ؛ ىوقلا نازيمب " ةيقرشلا ةلأسملا '

 ةرطيسلا ىلإ .ةقحال تاقوأ يفو كاذنأ «فدهت تناك يتلا ايسور فقوم

 ىلإ اهلخدم لكشتو ىرغصلا ايسآو ابوروأ نيب لصفت يتلا قئاضملا ىلع
 يسامولبدلا نيدعبلاب قلعتي رمألا اذه نكي ملو .طسوتملا ضيبألا رحبلا
 .ةيناركوألا بوبحلا تارداص ومن دعب «حبصأ لب ءبسحف يركسعلاو
 لئاسوب ةداعلاك ةمومهملا ءايناطيرب تناكو .ةّحلم ةيداصتقا ةيضق

 لودلا نم ةدحاول يبونجلا هجوتلا نم قلقلا لك ةقلق ءدنهلا ىلإ لوصولا
 ىف ددصلا اذهب اهتسايس تلئثمت دقو .ةيدج ةروصب اهددب# يتلا ىربكلا
 ناكو) فيلاكتلا تناك امهم يسورلا عسوتلل يدصتلا ىلع ايكرت عيجشت
 يتلا .قرشلا يف ةيناطيربلا ةراجتلا زيزعت يه ةيفاضإ ةلئاف كلذل

 ل ةسايسلا هذه نأ ريغ .(ةرتفلا كلت لالخ أدج ةيضرُم ةروصب تعستا

 «نكت مل ةيكرتلا ةيروطاربمإلاف .ظحلا ءوسل ؤبنتلا وأ نهكتلل ةلباق نكت
 ةيحانلا نم «لوط الو هل لوح ال ًازجاع ًانايك «ءلاوحألا نم لاح يأب
 ضوخ ىلع ةرداق اهتالاح نسحأ ىف تناك لب .لقألا ىلع ةيركسعلا
 نم ناك يتلا) ةيلخادلا درمتلا تاكرح دض ةلواطتم ةيركسع تايلمع
 اهعم رفاضتت يتلا ايسور ةوقو «(ةميزهلا اهب قحلت نأ اهيلع ريسبلا
 نكت مل اهنأ امك .(هعيطتست نكت ملام كلذو) ةيتاوم ريغ ةيلود عاضوأ
 هغرلا ىلع كلذو ؛كلذل ةدعتسم وأ ءاهسفن ثيدحت ىلع كاذنا ةرداق
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 يناثلا دومحم دهع ىف تأدب دق تناك ثيدحتلا رداوب نأ نم

 رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف (1809-1839) (8ةطسماسل 11)

 درطملا ديازتملا يسورلا ذوفنلا نم دحلل ليبس ةمث نكي مل ءانه نم

 مدقت نأ الإ «ةفلتخملا اهبعاتم ةأطو تحت ايكرت رايها نود لوؤحللو

 ؛(برحلاب ديدهتلا يأ) رشابملا يركسعلاو يسامولبدلا معدلا ايناطيرب
 ىلع راجفنالل ةيلباق رثكألا ةيضقلا يه "ةيقرشلا ةلأسملا" لعج ام كلذو

 دقو .ةماع برح ىلإ ىدؤت دقو «ةينويلبانلا سورحلا دعب ةيلودلا ةحاسلا

 عاضوألا نأ ديب .1856و 4 نيماعلا نيب ةرتفلا يف لعملاب كلذ عقو

 يتلا اهسفن يه ايناطيرب دض ًايلود ايسور دبيأتل ليبسلا تدهم يتلا

 ناليبس اهمامأ ناكو .ةحلاصملاو ةيوستلا ىلإ ًاليم رثكأ ايسور تلعج

 يسورلا لالتحالا ضرفو اهتئزجتو ايكرت ُرْحَد امإف :فدهلا اذه قيقحتل
 ةلود ىلع ةيامحلا هبشي ام ضرف وأ ؛ قئاضملاو ةينيطنطسقلا ىلع اهدعب

 .نيرايخلا نيذه ىلع ءاقبإلا يرورضلا نم ناكو .ةعناخ ةفيعض ةيكرت

 ابرح قحتست رصيقلا رظن يف نكت مل ةينيطنطسقلا نإف «ىرخأ ةرابعبو

 عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا يف نانويلا برح تناك ءاذكهو .ًةريبك

 كلذ نم ققحت مل ايسور نأ ريغ .لالتحالاو ميسقتلا رايخ بسانت رشع

 .هقيقحت يف تحلفأ امن ديزملا باستكا أشت ملو ء«هيف بغرت تناك ام

 ةيئانثتسا ةيليضفت ةدهاعم لجأ نم ضوافتلا ىلع كلذ نم ًالدب تفكعف

 ابعص ًاعضو يناعت تناك يتلا ايكرت عم (1833) يسيليكس رايكنأ يف

 تطاشتساو .ايسور لثم بناجلا يوق ماح ىلإ ةساملا اهتجاح كردتو

 رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا تدهش دقف ؛ًاظيغو ًابضغ ايناطيرب

 ةروص هنع تدلوت يذلا يعامجلا ”ايسور نم فونخلا" ضرم ةدالو

 طوغضلا ةهجاوم ىفو . يناطي رسل ةينارو ةودع اهفصوب ايسورل

 كلذ نم تانيعبرألا يف اوداعو ءمهرودب سورلا بحسنا «ةيناطيربلا

 يف ًايديلقت ةيدو «يداصتقالا لماكتلا ىلع ةمئاقلا ةيسور  ولغنألا تاقالعلا تناك (7)

 .ةينويلباتلا بورحلا دعب الإ ةيدج ةروصب يدرتلاب ًأدبت ملو ءرمألا عقاو
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 .ايكرت ميسقت ىلإ ةيمارلا تاحرتقملا ةشقانم ىلإ نرقلا

 عقاو يف «نكت مل قرشلا يف ةيسورلا ةيناطيربلا ةمحازملا نإ
 ىف اميس الو) اهنع ةنلعملا ةيليوهتلا ةروصلا ةماخضب «ةيلعفلا ةسرامملا
 اسنرف شاعتنا نم ايناطيرب فوخ للق دقف «كلذ ىلع ةوالعو .(ايناطيرب
 ةبعللا" ةرابع نأ عقاولاو .لاوحألا عيمج يف ةمحازملا هذه ةدح نم
 ناك يتلا ةيرمأتلا ةطشنألا فصول دعب اميف تمدختسا ىتلا " ىربكلا
 مارحلا ضرألا يف نيتلودلا اتلكل نويّرسلا ءالمعلاو نورماغملا اهب موقي
 ريخ ةمحازملا هذه ءاوجأ نع ربعت نيتيروطاربمإلا نيب لصفت تناك يتلا
 ال يذلا راسملا وه لعفلاب اريطخ عضولا اذه لعج ام نأ ريغ .ريبعت
 ءايكرت لخاد ىنطولا ررحتلا تاكرح هتكلس يذلا هب نهكتلا نكمي
 ؛لودلا هذه نيبو .ىرخألا لودلا اهب موقت تناك يتلا تالخدتلاو
 ةيروطاربمإ اهنوكل «ةلأسملاب ًاظوحلم ًايبلس امامتها يدبت اسمنلا تناك
 ىتلا اهسفن بوعشلا تاكرح اهددب#ت .طوقسلل ةليا تايموقلا ةددعتم

 :ناقلبلا نييفالسلا لثم ءايكرت يف رارقتسالا مئاعد ضوقت تناك
 قيرطلا دهم هنأ عم ءاكيشو نكي مل مهرطخ نأ الإ .برصلا مهزربأو
 اليم رثكأ اسنرف تناكو .ىلوآلا ةيملاعلا برحلا بوشنل قحال تقو يف
 قرشلا ىف يمامولبدلا ريثأتلا نم ًاضيرع ًالجس اهل نأل ؛بعاتملا ةراثإل
 لع نويلبان ةلمح لنمو .هميظعتو هتداعتسا «ةرم دعب ةرم «تلواح ىذلا

 ناك يتلا دالبلا كلت يف ةصاخ ةروصب ًايوق يسنرفلا ذوفنلا ناك رصم
 ةعزعز ىلع ًارداق ءابيرقت لقتسملا مكاحلا ءاشاب ىلع دمحم اهيلاو

 نإ لب .ءاشي امك هيلع ظافحلا وأ ةيكرتلا ةيروطاربمإلا ىف كسامتلا
 1831-1833) رشع نماثلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ةيقرشلا ةلأسملا تامزأ
 دمحم تاقالع اهل تضرعت تامزأ ءاهرهوج ىف .«تناك (1839-1841و
 يف تمقافت دقو «ةينيطنطسقلا /لوبنطسا يف يمسالا هديس عم يلع
 ىف ةبغار ايسور نكت مل اذإو .رصمل ةيسنرفلا ةدناسملا لعفب ةيناثلا ةرتملا

 ةرداق نكت مل اسنرف نإف ٠ .ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالا لجأ نم برح نش

 ثدحت مل هنأ ديب .ةيسام وليد تامزأ ةمث تناكو .هيف ةبغار وأ كلذ ىلع
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 .رشع عساتلا نرقلا لاوط تقو يأ يف ايكرت ببسب بورح

 نأ «نذإ «ةرتفلا كلت لالخ ةيلودلا تاعارصلا راسم نم حضتي

 ةيافكلا هيف امب ةرجفتم نكت مل ةيلودلا تاقالعلا يف ةفسانلا ةداملا

 سورلاو نويواسمنلا ناك «ىربكلا لودلا نيبو .ةيسيئر سرح لاعشإل

 ,.دويناطيربلا امأ .ةرطاخملا هذبب مايقلا نوعيطتسي ال ثيحب فعضلا نم

 أرصن 1815 ماعلا لولحب اوزرحأ دقف .عضولاب نيضار نيعناق اوناكف

 دعي تزربو «ةيرشبلا خيرات ىف هققحت نأ ىرخأ ةلود ةيأل ّنستي ل الماك

 يعانصلا ًداصتقالا اهفصوب اسنرف عم برحلا نم ةنس نيرشع

 ةيناطيربلا ةيرحبلا نأ كلذ ؛ "ةديحولا" ةيرحبلا ًةوقلاو «"ديحولا'

 ملاعلا ليطاسأ يف نفسلا لداعي ام نفسلا نم مضت 0 ماع تناك

 ىلع ابيرقت ةديحولا ةيرامعتسالا ةيلاينولوكلا ةوقلا تناك امك «ةعمتجم
 ةسايسلل ةيعسوتلا حلاصملا قيقحت نود فقي ام ةمث نكي ملو .ضرألا

 تناكو .نييناطيربلا رامثتسالاو ةراجتلا عسوتو «ةيناطيربلا ةيجراخلا

 مو «ةدودحم ةيميلقإ عماطم .«هسفن ردقلاب ةيضار نكت مل ىتلا ءايسورل
 تناك رومألا نأ وأ «ةليوط ةرتف اهمدقت قوعي نأ نكمي ام كانه نكي

 برح بوشن رربي ام ةمث نكي مل ءلقآلا ىلعو .كاذنآ كلذك ودبت

 'ةءاتسملا" ةلودلا ىه اهدحو اسنرف تناكو .ةماع ةرطخ ةيعامتجا

 نكت مل اهنأ ريغ .يملاعلا ماظنلا يف رارقتسالا ةعزعز ىلع ةردقلا اهيدلو

 ةيروثلا تاقاطلل اهتداعتسا وه دحاو فرظ لظ يف الإ كلذ عيطتست

 نأ كلذ ؛ جراخلا يف ةيموقلاو ةيلاربيللا حورلاو ءاسنرف لخاد ةيبوقعيلا

 تبيصأ دق تناك «ىربكلا لودلا نيب ةيديلقتلا ةسفانملا قطنمب ءاسنرف

 عبارلا سيول دهع يف لعفت تناك املثم ٠ .اهعسوب دعي ملو .ةلتاق ةباصإ

 لودلا نم رثكأ وأ نيتنثا مضي ًافلاحت براحت نأ .ةروثلا مايأ وأ رشع

 يفق ٠ .ةيلحملا اهدراومو اماكس ىلع دامتعالاب «ةاواسملا مدق ىلع ىربكلا

 ىلإ افصنو نينثا لداعت نييناطيربلا ىلإ نييسنرفلا ةيسن تناك 0 ماعلا

 ماعلا يفو .نينثا ىلإ ةثالث نم لقأ ىلإ 1830 ماع تريغت اهنأ ريغ ءدحاو

 سورلا نأ ريغ «سورلا ددع سبراقي نييسنرفلا ددع ناك ؛0
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 عاقيإ نأ «كلذ ىلإ فاضي .1830 ماع نييسنرفلا فصن نولثمي اوحبصأ
 ءايناطيرب يف هئارظن نع ةتيمم ةروصب فلخت يسنرفلا ىداصتقالا ومنلا

 .ايناملأ يف «دعب اميفو .ةيكيرمأالا ةدحتملا تايالولاو

 ةيسنرف ةموكح ةيأل ةقاط ال ةفلك نمضتت تناك ةيبوقعيلا نأ الإ
 امدنع 21848 ماعلا يف مث .0 ماعلا يفق .ةيلودلا اهتاعلطتل انمث امم

 رمد وأ قلطملا يكلملا مكحلا زتهاو ءاهيف مئاقلا ماظنلا اسنرف تحاطأ

 اهعسوب ناكو .ىربكلا لودلا صئارف تدعترا .ىرخأ نكامأ ىف ايئابن

 نولدتعملا نكي مل .1831و 1830 نيماعلا يفق .ةمزألا هذه بنجتت نأ
 نيدرمتملل اديبأت ٌةدحاو ًاعبصإ أوعفري نأل نيدعتسم نويسنرمفلا

 نييلاربيللا طاسوأ يف مهعم فطاعتي ماعلا يأرلا ناك نيذلا نييدنلوبلا
 الاؤس تييافال سمحتملا خيشلا هّجو دقو .ًاعيمح نييسوروألاو نييسنرفلا

 هلعفنس ىذلا ام ؟هلعفتس يذلا ام ؟ادنلوبو" :1830 ماع دوتسريلاب ىل ىلإ
 نأ اسنرف رودقمب ناكو ."ءيش ال" :باوجلا ناكو 60" ؟اهلجأ ن
 عيمج هلمأي ناك ام كلذو «ةيبوروألا تاروثلا دراومب اهدراوم ززعت
 تاموكحلا عزفت تناك ةيرحلا ىلإ ةبثولا كلت تافعاضم نأ ريغ .نييروثلا

 ةيأ ؤرجت ملو .خينرتيم بعرت تناك املثم ةلدتعملا ةيلاربيللا ةيسنرفلا
 ماعلا مالسلاب لالخإلا ىلع 1848و 5 نيماعلا نيب ةيسنرف ةموكح
 .ةصاخلا اهتحلصمل ةمدخ

 ام .عبطلاب «ةمث نكي ملف «يبوروألا نزاوتلا قاطن جراخ امأ
 نأ عقاولاو .ةيبرحلا تايلمعلاو عسوتلا ليبس يف ةرثع رجح فقي
 .ةدودحم تناك ءاهتماخض ىلع ءيضارألا نم ضيبلا لودلا تابستكم

 م1عل ©كطلقمهما ولك, لم 1 مرتعانع هأ ]و طواموببع, 1834-1830: (نعماعرمأا 6 6 08

 لو مدمر[ أي عقمف»هأ لم طمربعاتع قافط»ف 0 اه طاطا7ما]6ونع ممامدعتكع لع ظوتاك, |6 25 1

 1934, [ءداملهعادع لع !'هعمموزانمم ممتع 81. (©2عوافت (نطمطهملععر ةل1هءاننمت لع

 م15عل لع ]لو مموبوألب همم عمعع لع 84. 5غاترع هماعألب اعرلعك لع آه آةقتعاتع]

 (طوصمت ظتطات هاطغوابع مم]1هدهتدعي 5001غاغ عغمفملع لدم دعم أ 0:6016105,1934).
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 ةيرحبلا ةرطيسلاب ةلصتملا ةجرحلا عقاوملا لالتحاب نويناطيربلا ىمتكا دقو

 ايقيرفأل يبونجلا فرطلا لثم «ةيملاعلا ةيراجتلا مهحلاصمبو ءملاعلا ىلع

 «ناليسو «(ةينويلبانلا بورحلا لالخ ادنلوه نم عزتنا يذلا)

 تايضتقمبو «غنوك غنوه .(تقولا كلذ يف تسسأ ىتلا) ةروفاغنسو

 ةيناسنإلا تاهجوتلا نم لك َبلاطم تبل ىتلا قيقرلا ةراجت لع ةلمحلا

 يتلا ةيناطيربلا ةيرحبلل ةيجيتارتسإلا حلاصملا تابلطتمو ايناطيرب لخاد
 ىلع لوصحلا نم كلذب نويناطيربلا نكمتو .ىملاعلا اهراكتحا تززع

 ىلع ؛«نييناطيربلا نكلو .ةيقيرفألا لحاوسلا دادتما ىلع مدق ئطوم

 ءامأ حتفنم ملاع دوجو نأ ءمهم دحاو ءانثتسا عم ءاوأر .مومعلا

 تاماحتقا ةيأ دض ةيناطيربلا ةيرحبلا نم ةيامحب ةيناطيربلا ةراجتل

 فيلاكتلا نع ءانغتسالا دنع «ةفلكلا ليلق هلالغتسا نوكيس ةيداعم

 لصتي ام لكو دنهلا ناكف ء؛مهملا ءانثتسالا امأ .لالتحالل ةيرادالا

 .ةفلكلا تناك امهم دنهلاب ظافتحالا بجاولا نم ناكو .اهيلع ةرطيسلاب

 .ةبراوم امنود رامعتسالل نوداعملا ةرحلا ةراجتلا بابرأ هكردأ ام كلذو

 ام اذإ ررضلا اهب قحليسو «'”ةمظاعتم ةيمهأب مستت اهقاوسأ تناكو

 ىلإو «ءىصقألا قرشلا ةباوبل حاتفملا يه تناك امك .اهنأشل دنهلا تكرت

 اهيف بغري يتلا ةحبرملا ةطشنألا نم كلذ هباش ام ىلإو «تاردخملا ةراجت

 برح لالخ نيصلا باوبأ تحتف اذكهو .نويبوروألا لامعألا لاجر

 ةراجتلا مجح مخضت مث نمو .1842و 1839 نيماعلا نيب نويفألا

 .1849و 1814 نيماعلا نيب ةيدنهلا ةراقلا هبش ىثلث لمشيل ةيناطيربلا

 تاتوبجارلاو نييمروبلاو نييلابينلاو تاتاراهملا دض بورحلل ةجيتن

 تناك يتلا ةيناطيربلا ةكبشلا تعستا امك .خيسلاو نييدنسلاو ناغفألاو

 .طسوألا قرشلا ةقطنم لوح اهفافتلا دادزاو ءدنهلا ىلإ قيرطلاب مكحتت

 ةرياعلا ةيراخبلا نفسلا 1840 ماعلا ذنم ةكبشلا هذه يف تمحدزاو

 .سيوسلا خزرب يف يربلا لقنلل طخ اهززع يتلا «تاطيحملل

 . باتكلا ألذه نم 89-92 ص ء يناثلا لصفلا رظنا 09)
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 (نييناطيربلا ىدل ًاصوصخ) ايسور تيص عويذ نم مغرلا ىلعو

 ءاقبلا ضعب مض يف ةرتفلا كلت يف رصيقلا حجن دقف .عضاوتلاب

 قطانملا صعبو .لاروألا ىقرش زيغرفلا بوهس نم ةيلاخلا ةعساشلا

 تبسك .ىرخأ ةهج نمو .زاقوقلا يف اهيلع عزانتلا دتشا ىتلا ةيلبحلا
 نوغيروأ دودح يبونج ةيبرغلا اهقطانم لماك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 .نويسنرفلا امأ .علاطلا ةئيسلا كيسكملا دض برحلاو درمتلا لالخ نم
 ةعيرذب اهوزغ ىتلا رئازجلا ىلع ةيعسوتلا مهعماطم رصق ىلإ اورطضا دقن
 و ةقحال تاونس عبس ىدم ىلع اهلالتحا اولواحو .1830 ماع ةقلتحم
 .1847 ماع الإ اهيف ةمواقملا ةكرح لع ءاضقلا نم اونكمتي

 ىتلا طورشلا نم دحاوب .ةلصفنم ةروصب «هيونتلا نم دب الو

 دقلو .ةيملاعلا قيقرلا ةراجت ءاغلإ وهو الأ «ةيلودلا مالسلا ةيوستب تطبترا
 .هسفن تقولا ىف ةيداصتقاو «ةيناسنإ ةيريخ كلذل ةيعادلا بابسألا تناك
 ةءافكب عتمتي نكي مل هنأ امك «ًابعرم ًارمأ «هتاذ دحب «قرلا ماظن ناك
 ةوعدلا هذه اوردصت نيذلا نويناطيربلا ىأر «كلذ ىلع ةوالعو .ةيلاع
 نيماعلا نيب ةدتمملا ةلحرملا داصتقا نأ «قرلا ءاغلإل لودلا نيب ةليبنلا
 سانلا عيب ىلع ءرشع نماثلا نرقلا يف هقباسك دمتعي نكي مل 1848و 5
 يلعفلا ءاغلإلا قرغتسا دقو .ةينطقلا علسلاب ةرجاتملا ىلع لب ءركسلاو
 دقو .(ةيسنرفلا ةروثلا اهتحستكا يتلا عقاوملا يف الإ) لوطأ أتقو قرلل
 اميس الو ءاهيلع مهذوفن اوطسب يتلا تارمعتسملا ىف نويناطيربلا اهاغلأ
 اوأدب ام ناعرس مهنأ نم مغرلا ىلع :1834 ماع ءةيبرغلا دنهلا رزج
 يف لمعلل ءايسأ نم مادختسا دوقع نود نم لامعلا داريتساب اهلادبتسا
 ىرخأ ةرم ًايمسر هئاغلإ ىلع نويسنرفلا مدقي ملو .ةيقابلا ةمخضلا عرازملا
 قاطن ىلع ًارشتنم قرلا ناك 1848 ةنس يفو .1848 ةروث عالدنا دنع الإ
 .(ةيعرشلا ريغ) قيقرلا ةراجت اضيأ هعم ترشتناو «لاعلا يف عساو
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 سواسلا لصفلا

 تاروثلا

 ىلع ةرداف « قفالمع بوص ىلئعي فبيلذنع ىو ءةيرحلا كلا

 يف مويلا ركفن نأ اننكمي له .. .قيمع مون يف نوطغي نم ظاقيإ

 له نكلو .ةاغط ىلإ اولوحت ام اذإ ءامظع نونوكي دق ةيناسنالا

 ."'"1831 «رياربف /طابش 14 ؛([نلدسنع 8هءعدع) نروب غيفدول

 عايترالاو .عزفلا ىناعت ءابنزاوت تدقف ىتلا .تاموكحملا نإ"

 ."بعشلا توص تبصتغاو

 .“71820 ءرصيقلا ىلإ خينرتيم نم باطخ نم

 ! 0لعتاع ظمعتسع ©هدووتتتءأ1ع 5اس عصب 70ل. 111 مم. 130-11 010

 (تاعمعم5 طآهاطقت 171 دعما 14 عصتعا - الم صصعااتت عر اطل ءمدمأ»و مرك طعزسمع (2)

 /4611عممقتعطب 01.111, م. 468
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 خيراتلا راسم يف مكحتلا نع ماتلا تاموكحلا زجنع ىلجت ام ًاردان
 عيمجل ىمسألا فدهلا ناك دقل . .1815 ماعلا دعب ام ليج يف رهظ املثم
 ةيسن رهلا ةروثلاب ةميزهلا قاحلإل ةنس نيرشع نم رثكأ تضمأ يتلا لودلا
 وهام ثودح وأ ءاهرارغ ىلع ةيناث ةروث عالدنا نود لوّوحلا وه ىلوألا
 كلذ قدصيو .اهلاثم للع ةماع ةسوروأ ةروث بوشن ىأ كلذ نم أوسأ
 ةيعج رلا ةمظنألا عم نيفطاعتم اونوكي مل نيذلا نييناطيربلا ىلع ىنح
 اهيلع نأ تكردأو ءابوروأ ءاحنأ عيمج يف اهتطلس تداعتسا ينلا ةقلطملا
 تقولا يف «تناك اهنكل .هاشاحتت وأ حالصإلا ليبس نع ديحت ال نأ
 ةيأ نم فاخت ام رثكأ ةيبوقعيلا  ةيسنرفلا ةعزنلا عاستا ىشخت ءهسفن
 يف طق ثدحي م .كلذ نم مغرلا ىلعو . .ىرخأ ةئراط ةيلود تاروطت
 تناك نأ ءهرخا ناكم يأ يف ًاردان الإ ثدحن و .يبوروألا خيراتلا

 قيرط نع راشتنالا ةعيرس .دحلا اذه ىلإ ةلماش ةيئابو ةيروثلا ةعزنلا
 1815 نيماعلا نيبو .ءاوسلا ىلع ةمظنملا ةياعدلا وأ ةيئاقلتلا ىودعلا
 ةيسيئر تاجوم ثالث يف يبرغلا ماعلا يف ةروثلا تلعتشا .18548و
 لئاوأ ثدحت ملف ٠ .نيحلا كلذ ىتح ةعانملاب ايقيرفأو ايسأ تظفتحاو)
 . ' يبيات درّت"و 'يدنهلا نايصعلا" ىهو ءايسأ يف ىربكلا تاروثلا
 نيب ىلوألا ةج وملا تءاجو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيسمخلا ىف الإ
 رضوح نم يبوروألا بناجلا يف اهزكارم تلثمتو .1824و 1820 نيماعلا
 نانويلاو :(1820) ىلوبانو .(1820) اينابسإ يف : طسوتملا ضيبألا رحبلا
 .نانويلا ءانثتساب عاقبلا عيمج يف تاروثلا هذه تدمحأ دقو 10.«2)
 يتلا ةينيتاللا اكيرمأ يف ررحتلا ةكرح شاعنإ ىلإ ةينابسإلا ةروثلا تدأو
 اينابسإل نويلبان وزغ تبقعأ ةيلوأ ةلواحم دعب ةميزهلاب تينم دق تناك
 يف تاباصعلاو نيئجاللا نم ليلق ددعب تهتنا اهنكلو «.8 ماع
 ةماعزب لالقتسالا ققحت «ةينابسإلا ةيبونحلا اكيرمأ يفو ٠ .ةيئأن نكامأ
 ناسو (51202 8011921) رافيلوب نوميس : : ماظعلا ةثالثلا ريرحتلا لاطبأ
 ىلع .(8ء122100 11188125'0) رنعيه وأ ودرانربو (5ه2 8[ة:180) نترام
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 ةيلاحلا تايروهمحجلا تمض ىتلا) "ىربكلا ايبمولوك' يف .ىلاوتلا

 ةيلخادلا يضارألا ادع ام نيتنجرآلاو .(روداوكإلاو اليوزنفو أيبمول وك

 ربع ةذتمملا ةيمارتملا بوهسلاو ايميلوبو يىاوعاراب مسأب نآلا فرعت يتلا

 لامن أ ادناب نم نومداقلا رقبلا ةأعر براح ثيح «تيلب رهن

 ىلوتو «نييليشتلاو «نييليزاربلاو نيينيتنجرألا دض (نآلا ياوغوروأ)

 ةلدعاسمب (وريبنا ةيالو يف ةينابسإلا ةطلسلا لماعم ريرحم نترام ناس

 نيرشوك يناطيربلا يلاكيدارلا ليبنلا هدوقي ناك يذلا ليشتلا لوطسألا

 1822 ماعلا لولحبو .ناونعلا اذه لمحت ىتلا (©0. 5. 705/07 رتسروف

 وهو «نترام ناس اهكرتو «تررحت دق ةينابسإلا ةيبونحلا اكيرمأ تناك

 رافيلوبل «تاذلا راكنإ ىلع ردان لاثمو رظنلا ديعب لدتعم ميعر

 هل هصصخ لخد نم شيعيل ابوروأ يف رقتساو «نييروهمجللو

 اهيلإ أجلي ناك يتلا ريمروس دواوب يف ةليبت ةايح (0:11188108) زنغيهوأ

 نيحالفلا تاباصع نم ىقبت نم لاتقل لسرأ يذلا «(16085106) ديبروتيإ

 لالقتسا نلعأو «ةينابسالا ةروثلا ريثأت تحت مهفوفص ىلإ ءكيسكملا ىف

 نع ءودذب ليزاربلا تلصفنا 2 ماعو . 121 ماع مئادلا كيسكملا

 يف ةمكاحلا ةرسألا هتكرت يدا شرعلا ىلع يصولا لظ يف لاغتربل

 لعب يئاطي ر اهتعبتو «ةعلاطلا ةديدجلا لودلا مهأب ًاروف ةدحتملا تايالولا

 .رشع عساتلا كرقلا نم تانيرشعلا لولحب

 1829 نيماعلا نيب ةرتفلا يف يروثلا دملا نم ةيناثلا ةجوملا تءاجو

 0 ايسور يفرش ايوروأ , حم لع اهداثآ تكرنو .1834و

 200 دكب هنأ عم :(1829-1837) م 050 نوسكاج

 تزفح ءابوروأ يفو 0 اءزج «ةيبوروألا ضوهنلا تاكرحب ًةرشابم
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 اكيجلب تلان دقف .ةعونتم تاضاعتنا ةدع اسنرف ىف نوبروبلا ةحاطإ

 دعب (1830-1831) ادنلوب تعمُمو ءادنلوه نع اهلالقتسا (1830)
 اينالأ نم ءازجأ ةدع يف لقالقلا تريثأو .ةمهم ةيركسع تايلمع
 كاذنآ تناك يتلا يهو  ارسيوس ىلع ةيلاربيللا ترطيسو ءايلاطيإو
 نم ةرتف لاغتربلاو اينابسإ يف تأدب امنيب - نآلا هيلع يه امت رثكأ ةملاسم
 دق اهسفن ايناطيرب نإ لب .ةسينكلا لاجرو نييلاربيللا نيب ةيلهألا برحلا
 .ادنلريإ وهو «لخادلا اهناكرب راجفناب «مكاقلا ديدهتلا لعفب «ترثآت
 فلم حتف ةداعإ تدهشو .(1829) ' يكيلوثاكلا قاتعنالا" تققح يتلا
 /زومت ةروث عم 1832 ماع حالصإلا نوناق رودص نمازتو .حالصإلا
 تعجش سيراب نم ةدراولا ءابنألا نإ لب .1830 ماع اسنرف يف ويلوي
 ثيدخحلا خيراتلا يف ةديحولا ىه ة ةرتفلا هذه تناك اميرو .هرادصإ ىلع
 ناك ال زاوم لكشب ريشت ايناطيرب يف ةيسايسلا ثادحألا اهيف تناك يتلا

 يروث عضو مايف هيف ادعبتسم نكي مل دح ىلإ «ةيبوروألا ةراقلا يف يرجي
 نم لك هب ىلحت يذلا سفنلا طبض الول .1832و 1831 نيماعلا نيب كانه
 ىلع نيظفاحملاو رارحألا ابزح امهنم دلو نّيذللا) يروتلاو غيولا يبزح
 اهيف قدصي ىتلا رشع عساتلا نرقلا يف ةديحولا ةرتفلا يهو «(يلاوتلا
 ارمأ ءنذإ «1830 ماعلل ةيروثلا ةجوملا تناك .ثادحألل ليلحتلا اذه
 ىلع عطاقلا ليلدلا تطعأ دقف .1820 ماع اهتريظن نم ريثكب ةيمهأ رثكأ
 ابوروأ يف ةيطارقتسرالاب ةيزاوجروبلا ىوقلا اهتقحلا يتلا ءاركنلا ةميزهلا
 ىه ةقحاللا ةنس نيسمخلا لالخ ةمكاحلا ةقبطلا نوكتسو .ةيبرغلا
 :نييعانصلا رابكو «كونبلا باحصأ نم ةنوكملا 'ىمظعلا ةيزاوجروبلا '
 نأ تضترا ةيطارقتسرأ ةقبط مه تلبق دقو .ةلودلا يمظوم رابك انايحأو
 1 يتلا ةيزاوجروبلا تاسايسل اساسأ حّورت نأ وأ اهرود نع لزانتت
 تناك اهنأ عم «ماعلا باختنالا تاكرح نيحلا كلذ ىتح اههجاوت
 لاجر نم نيرمذتملا تائف اهب موقت تناك يتلا بغشلا لامعأل ضرعتت
 تاكرحلا ريكاوبو ةريغصلا ةيزاوجروبلا نم وأ مهراغص نم وأ لامعألا
 ءاكيجلبو ءاسنرفو ءايناطيرب يف يسايسلا اهماظن ناكو .ةيلامعلا
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 تاالهؤملا اهتيطارقميد نم دحت ةيلاربيل تاسسؤم :هرهوج ىف ًاهباشتم

 ةيكلم لظ ىف ٠ .ميلعتلاو كلمتلا لثم نيبخانلا يف اهرفوت يغبني يتلا

 نم رثكأ ءرمألا لوأ «نيخانلا ءالؤه نم اسنرف يف نكي ملو) ةيروتسد

 ةلحرملا يف زرب امل ةلثام تناك تاسسؤملا هذه نأ عقاولاو .(افلأ 8

 روتسد يهو ءةيسنرفلا ةروثلا نم ًالادتعا رثكألا ىلوألا ةيزاوجر وبلا

 ةيطارقميدلا تمدقت دقف «ةدحتملا تايالولا يف امأ .©01791 ماعلا

 ةكلمتملا ةيكراغيلوألا ةمصعلا ةميزه : كلذ ىلع ىرخأ ةجرد ةينوسكاملا|

 كاذنآ رصنلا تققح يتلا تاكرحلا عم اهرود لئامت يتلا ةيطارقميدلا ريغ

 ةيسايسلا ةيطارقميدلا مامأ تاعامجلا هذه راحدناو «ةيبرغلا ابوروأ يف

 .دودحلا ىلع نيطبارملا تاوصأ ةطلسلا ىلإ اهتلمح ىنلا ةدودحملا ريغ

 اعادتبا كلذ ناكو ءةيرضحلا قطانملا ىف ءارقفلاو «نيحالفلا راغصو

 نوركفم هقثوم ةسارد هتساردو هصيحمت لع فكع دقو .ًاشهدم

 ال تأ عارتقالا تالاحجم عيسوت نأ اوكردأ نويعقاو نولدتعم نويلا ريل

 «ليفكوت ود سيسكيلأ ءالؤه زربأ نم ناكو .الجاع مأ ًالجآ هيف بير

 (22 100 هعرب زا كنة ءم) اكيرمأ يف ةيطارقميدلا هئاتك يف صلخ يذلا

 اراكتبا دهش «ىرنس امك «1830 ماعلا نأ ريغ .ةقاق جئاتن ىلإ (1835)

 ةوق ةلماعلا ةقبطلا زورب وهو «يسايسلا طاشنلا لاجم ىف ةيلاكيدار رثكأ

 يف ةيموق تاكرحو ءاسنرفو ايناطيرب يف ةسايسلا ىف اهتاذ ةيعاو ةلقتسم
 ش ش .ةيبوروألا نادلبلا نم ريبك ددع

 ومنلا يف ةيساسأ تاريغت ةيسيئرلا تاريغتلا هذه ءارو نمكت

 ةايحلا نم بناج يأ انيصقتسا اذإو .يعامتجالاو يداصتقالا

 .هيف ةيساسأ فاطعنا ةطقن لثمي 0 ماعلا نأ دجنس اننإف ءةيعامتجالا

 نيماعلا نيب تابسانملا ىتشو خيراوتلا عيمج - ىف ًاحضاو كلذ ىلجتيو

 فحزلاو عينصتلا ةييرات يف دوهشم وحن لع زري هنأ امك .1848و 9

 لاحلا هيلع ناك امم ًاددشت رثكأ تيوصتلا تح لع تاديقعت عم «طقف ةسرامملاب (3)

 .1791 ماع

2,3 



 خيرات يفو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبوروألا ةراقلا يف يرضحلا
 نونفلا خيرات يفو .ةيفارغجلاو ةيعامتجالا ةيرشبلا ةرجهلا تاجوم
 ةيادب ًامومع ةيبرغلا ابوروأو ايناطيرب يف لكشي هنأ امك .ايج ولويديألاو
 تاروث ةميزهب تهتنا يتلا ديدجلا عمتجملا يف ةيمنتلا ةمزأ نم دوقعل

 .1851 ماعلا دعب ةقالمعلا ةيداصتقالا ةزفقلاو 8

 هذهل ةجيتن 98 ماع مخضألا ةثلاثلا ةيروثلا ةجوملا تناكو

 ىف (اتقؤم) ترصتناو ًأبيرقت لحاو تقو ىف ةروثلا تعلدنا دقف .ةمزألا
 ةيروطاربمإ نم ربكألا ءزجلاو .ةيناملالا لودلاو ءايلاطيإ عيمجو ءاسنرف
 لع .ةّدح لقأ ةروصب .«ترثأ اهنأ امك .(1847) ارسيوسو غريبسباهلا

 ءادنلريإ لع ةعطقتم ةروصبو ءاينامورو «كرامنادلاو ءاينابسإ
 ةيملاعلا ةروثلا موهفم ىلإ برقأ وه ام ةمث نكي ملو .ايناطيربو «نانويلاو
 ىتلا ةماعلا ةيوفعلا تاضافتنالا هذه نم نويروثلا اهب مكحي ناك يتلا
 درجم 9 ماعلا ناك امف .باتكلا اذه اهحلاعي ىتلا ةلح ملا اهب تمتتخا
 ةراقلا يف "بوعشلا عيبر" هنأكو نآلا اذب دحاو يعش ةضافتنا
 .اهتمرب ةيبوروألا
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 تناك ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف تبشن ىتلا تاروثلل ًافالخ
 .طيطختلا ةديج لب «ةربدم ةدوصقم ةينويلبانلا ةرتفلا دعب ام تاروث
 نم ةموظنم يف لثمتي ناك اهسفن ةيسنرفلا ةروثلل لئاهلا ثرالا نأ كلذ
 يف راوثلا اهمدختسيل ةروثلا اهتماقأ يسايسلا ضوهنلل طامنألاو جذامنلا
 [815 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا تاروث نأ كلذ ينعي الو .ناكم لك
 يغاقلاب نوفصوي اوناك نمم ةليلق ةعومجم عنص نم تناك 1548و

 نوغرفتملا ةطرشلا لاجرو سيساوجلا ناك يتلا ريراقتلا يف نيطخاسلا
 ديعأ يتلا ةيسايسلا قاسنألا نأل تثدح دقف .مهئاسؤر ىلإ اهنوعفري
 ًاديازتم ًاقيمع ًاضقانت ةيسايسلا فورظلا ضقانت تناك ابوروأ ىلع اهضرف
 رهاظم نألو «ةيبوروألا ةراقلا يف عيرسلا يعامتجالا ريغتلا ةلحرم يف
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 ةلسلس تلعج ثيحب ةذحلا نم تناك ىعامتجالاو يداصتقالا طخسلا

 ةروث اهتقلخ يتلا ةيسايسلا حذامنلا نأ ريغ .هنع ديحم ال ارمأ تاضافتنالا

 ةكرح نم طخسلا ليوحنو .ددحم فده قيقحت ىلإ ةريسملاب تعفد 9

 ةكرح ىف اهلمكأب ابوروأ طبر ىلإ كلذ نم مهألاو «ةروث ىلإ لملم
 ةكرحلاب اهفصن نأ مايألا هذه ةغلب بسنألا نم ناك امبرو .ةدحاو

 .ةيبالقنالا

 نيب اسنرف ةبرجت نم اهلك ةدمتسم اهنأ عم «ةدع جذامن ةمث تناك

 دعب اميف ةيسيئرلا ةضراعملا تارايتو قباطتت ىهو .1797و 1789 نيماعلا

 تاقبطلا ءيعامتجالا ىنعملاب ءوأ) لدتعملا يلاربيللا :1815 ماعلا
  نويطارقميدلاو «(نويطارقتسرألا نويلاربيللاو ايلعلا ىطسولا

 بناجو ءايندلا ىطسولا ةقبطلا «يعامتجالا ىنعملاب «وأ) نويلاكيدارلا
 :(نيطخاسلا ءاهجولاو نيفقثملاو «نييعانصلا نيجتنملا عاطق نم
 وأ '"نوحداكلا ءارقفلا" ءىعامتجالا ىنعملاب ءوأ) نويكارتشالاو

 تارايتلا هذه نإف «ةيقاقتشالا ةيحانلا نمو .(ةديدجلا ةيعانصلا تاقبطلا
 ' يلاربيل' حلطصمف ؛ةلحرملا هذهل يملاعلا عباطلا ىلإ ريشت اهعيمج

 - يناطيرب " يكارتشا'"و «يناطيرب "يلاكيدار"و «لصألا ينابسإ - يسنرف
 يفو ؛هنم بناج يف لصألا يسنرف " ظفاحم " حلطصم نأ امك .يسنرف

 ايناطيرب يف ةيسايسلا ةطشنألا نيب ديرفلا قيثولا طبارتلا ىلع ليلد كلذ

 مهلتست ىلوألا تناكو ." حالصإلا نوناق ' ةرتف لالخ ةيبوروألا ةراقلاو

 ىلع ةيروتسد ةيكلم ىلعألا يسايسلا اهجذومن ربتعتو «1789-1791 ةروث
 هيبش ةكلمتملا ةلقلا مكح لثمي يناملرب ماظن اهدناسي «يناطيربلا زارطلا
 ماظنلا وه ءانيأر امك .«جذومنلا اذه حبصأ دقو .1791 روتسد هلخدأ امب

 دعب اكيجلب اريخأو ءايناطيربو ءاسنرف يف دئاسلا يروتسدلا
 ةروث نم ىلعألا هلاثم يحوتسي ناكف «يناثلا اما 0
 ةيروهمجلا لثمي يسايس جذومن قيقحت ىلإ ىعسيو 43-2

 هاجت ةيئادع ةعزن عم «"هافرلا ةلود" ىلإ برقأ نوكيو ةيطارقميدلا

 املثم نكلو .1793 ماع يبوقعيلا روتسدلا يف درو ام قباطت ءايرثآلا
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 ةيلاكيدارلا ةيطارقميدلاب بىلاطت تناك ىتلا ةيعامتجالا تاعامجلا تناك
 ةفص قالطإ بعصلا نم نإف ءماجسنالا اهدوسي ال ةسيتلم ةعومجت

 .فصوي ناك امم رصانع عمج دقف .يسنرغلا ىروثلا اهجذومن ىلع ةددحت

 ُلوُرَسَتُمال وأ يدنوريج وأ .«يبوقعي هنأب «1793و 1792 نيب ةرتفلا يف

 امأ .هيف ةزرابلا ةمسلا تناك 1793 ماعلا ةيبوقعي نأ نم مغرلا ىلع
 دعب ام تاضافتناو ةيناثلا ةنسلا ةروث نم اهءارآ ىحوتست تناكف «ةثلاثلا

 ةبقاعيلا درمت يهو «نيواستملل فوباب ةرماؤم اهسأر ىلعو «روديمريت
 ةثيدحلا ةيعويشلا ديلاقتلا دلوم لثمي يذلا نييعويشلا لئاوأو نيفرطتللا
 حانجلاو نيلورستماللا ةكرح ديلو درمتلا اذه ناكو .ةسايسلا ىف

 ةعامجلا نم دمتسي مل هنأ نم مغرلا ىلع «ةيرييبسبورلا نم يراسبيلا
 نمو .ةينغلا ةقبطلاو ىطسولا ةقبطلا ةيهارك ادع ام «ليلقلا الإ ىلوألا
 رييبسبور ديلاقتل ًادادتما يفوبابلا يروثلا جذومنلا ناك «ةيسايسلا ةهجولا
 .تسوج - ناسو

 تاموكحلل ةبسنلاب تاكرحلا هذه تناك «قلطملا مكحلا ةمظنأ يف

 هاظنلاو رارقتسالاب لالخإلا ىلإ فدهتو ءهسفن ردقلاب ةيبيرخت اهلك
 رثكأ اهضعبو «ىضوفلا ةعاشإل عاو لكشب هسفن سرك اهضعبو ؛ماعلا
 رعاشم باهلإ يف زكرتت تناك اهتمهم نأل رخآلا اهضعب نم ةروطخ
 خينرتيمل عباتلا يرسلا سيلوبلا لوأ ءانه نم) .ةلهاجلا ةمدحملا ريهامجلا
 نونعملا بيتكلا عيزوتل مامتهالا نم امخض أردق نآلا انل ودبي ام
 ةغل هماذختساب هنآل 1534(2) (2ه0]ءد كلت مز»0711) نموم تاملك

 ةياعدلا مهيف رثؤت ال ًاسانأ يوهتسي نأ دب ال «ةيسايس ريغ ةيكيلوثاك
 :عقاولا يف «ةضراعملا تاكرح عمجي ناك ام نأ الإ ."*”(ةحيرصلا ةدحلملا
 ,1815 ماع ةدئاس تناك يتلا مكحلا مظنل اهراقتحاو اهتيهارك وه

 دض «عفاودلاو بابسألا ددعت عم ؛ةدحاو ةكرتشم ةهبج ىف اهؤاقلو
 ةدتمملا ةرتفلا خيرات لثميو .ةيطارقتسرالاو «ةسينكلاو .ةقلطملا ةيكلملا

 العموم 7 هلت ةلاطدل عدومق عطلات: هان 2عاط ما ةاعالاع 1 136/ 1524, )040
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 .ةدتمملا ةهبجلا هذه ككفتل الجس 1848و 1815 نيماعلا نيب
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 عيمج ةيعجرلا ةراتس تطغ «(1815-1830) ةيكلملا ةداعإ ةرتف لالخ

 نيب قورفلا ىشالتت تداك ىتح ةمئاقلا اهلالظ مهيلع تقلأو «نيقشنملا

 تزرب دق نكت ملو .نييلاكيدارلاو «نيلدتعملاو «نييروهمجلاو نييتربانوبلا
 ةايحلا يف اهتاذ ةيعاو ةيكارتشا وأ ةيروث ةلماع ةقبط نيحلا كلذ ىتح
 اعد يتلا «"ةينواعتلا" ةلظم تحت زرب دقف .ايناطيرب يف الإ «ةيسايسلا

 يف لقتسم يجولويديأو يسايس يراتيلورب رايت .نيوأ تربور اهيلإ

 يبعشلا طخسلا رعاشم بلغأ تناكو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالغلا

 ةيعيرشت اهرهاظ يف تناك وأ ءايسايس ًانومضم لمحت ال ايناطيرب جراخ

 ام ىلع هعم لمحي مل يذلا ديدحلا عمتجملا ىلع اديلب اجاجتحاو «ةيسنكو

 .ةراقلا يف ةيسايسلا ةضراعملا تناك ءانه نم .ىضوفلاو رشلا الإ ودبي

 ناكو «ةملعتملا ةينغلا ةريغصلا تائفلا يف رصحنت «ةليلق تاءانثتسا عم

 لوكيإ' يف عينملا راسيلا عقوم يف ىتحف .هسفن ءيشلا ينعي كلذ

 نم «ةمادهلا تائفلا زربأ مهو «ءبسحف ةبلطلا ثلث ناك « " كينكتيلوب

 شيجلا يف ايندلا حئارشلا لالخ نمو) ةريغصلا ةيزاوجروبلا ءانبأ

 ةئملا يف ةرشع نم ةثالثو «(تالاحلا رثكأ يف ةيندملا ةمدخلا يفظومو

 راسيلا فص نم نوعاولا ءارقفلا ناكو ."ةيبعشلا تاقبطلا" نم طقف

 ىنعملاب نكلو «ىطسولا ةقبطلا ةروثل ةيديلقتلا تاراعشلا لوبق ىلإ ليمأ
 كلذ ىتح اوناك مهنكلو «لدتعملا ىنعملاب ال يطارقميدلا  يلاكيدارلا

 يجذومنلا حمانربلا ناكو .يعامتجالا يدحتلا عباط ىلع نودكؤي نيحلا

 ءارجإ ىرخأ دعب ةرم ءارقفلا نويناطيربلا نوحداكلا هلوح فتلا يذلا

 .©©*بعشلا قاثيم " يف "ةتسلا دونبلا " هنع ربعت ًاطيسب ًاينامرب ًايحالصإ

 لالخ نم تيوصتلا 2 «نيغلابلل تيوصتلا قح 1 :تسلا طاقنلا هذه لمشت (5)

 - 5 «ناملربلا ءاضعأل تابترم عفد 4 «ةيواستم ةيباختنا قطانم 3 .عارتقالا قيدانص
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 اهانبت ىتلا "ةيبوقعيلا" نع ًاديعب ءهرهوج يف «حجمانربلا اذه نكي و

 يتلا ةيماثنبلا ةيسايسلا ةيلاكيدارلا عم أما مجسنيو «نيب موت ليج

 مغرلا ىلع) لم سميج اهضرع امك ىطسولا ةقبطلا وحلصم اهجهتنا
 لالخ ديحولا قرفلا ناكو .(اهتاذل ةيعاولا ةلماعلا ةقبطلاب اهطابترا نم
 نولضفي اوناك نييلاكيدارلا نيحداكلا نأ ىف نمكي ةيكلملا ةداعإ ةرتف
 ؛اهبنومهفي يتلا ةغللاب مهيلإ نوثدحتي اوناك نيذلا لاجرلا نم اهعامس
 (0:860+ 11ن2) تنه روتيروأ اهمدختسي ىتلا ةنانطلا تارابعلاب يأ

 هايلو بولسألا غيلبلا يسامحلا يعملألا بتاكلا وأ «(1835-1775)
 نيب موت .عبطلاب ٠ وأ 1762-1835((2) (1191!انقص ©0ططعأ() تيبوك

 ةقبطلا وحلصم اهيقلي يتلا تاباطخلا لالخ نم ال «21809-1737)
 .مهسفنأ ىطسولا

 يف ةينطولا الو ةيعامتجالا تازيامتلا نكت مل .ساسألا اذه ىلع

 زاتمي ال ةنيابتم تاركسعم ىلإ ةيبوروألا ةضراعملا مسقت ةرتفلا هذه
 تايالولاو ايناطيرب ًابناج انعضو اذإو .ةمهم ةروصب رخآلا نع اهدحأ
 مظتنملا ىريهامجلا يسايسلا طاشنلا نم لكش ماق دق ناك ثيح ةدحتملا

 ةيبوقعيلل ةئوانملا ايريتسهلا ايناطيرب يف هيلع اهتضرف يتلا دويقلا مغر)
 يسايسلا لبقتسملا نإف «(رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا لئاوأ ىتح
 .ةسوروألا نادلبلا عيمج يف ةضراعملا ةداق ىدل اماشتم أدحاو ودبي ناك

 هكحلا مظن هيف تناك يذلا تقولا يف ةروثلا قيقحت بيلاسأ تلئامت امك
 عيمج ربتعاف .يملسلا حالصولا ضفرن ايوروأ ءاحنأ بلغأ ىف قلطملا

 يف نولمعي نيمذدقتلا رارحألا نم ةريغص أاخن ع قحب . مهسفنأ نييروثلا

 .نيِلَلَصملا ةلهجلا نييداعلا سانلا ةماع نم ةزجاع ةضيرع ةرهمج طاسوأ

 اعقوتم نكي مل هنأ ريغ ءاهتلالطإ دنع ةروثلاب ةماعلا ءالؤه بحر دقو
 ناقلبلا يبرغ اميس الو) اعيمج اوناكو .اهل دادعإلا يف اوكراشب نأ مهنم

 وه .دحاو ودع دض مهبرح نوضوخي مهنأ نوري ؛«(لاوحالا عيمج يف
 روصت ءانه نم .رصيقلا ةلظم تحت قلطملا مكحلاب نينمؤملا ءارمألا داحتا
 ةرهاظ يأ ؛ةئزجتلا لبقت ال ةدحوم ةدحاو ةدحو ةروثلا نأ ءالؤه
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 يميظنتلا لكشلا ىتح وا .يروثلا عمجتلا نم دحاو عون ينبت لإ

 .ةيرسلا درمتلا تايعمج تايوخأ وهو «هسفن

 لكل ناكو «ةينويلبانلا ةلحرملا رخاوأ ىف تاّيوّحألا هذه تأشن

 جذامنلا نع ةخوسنم وأ ةدمتسم ةيبتارتو «ناولألا ةددعتم سوقط اهنم

 معلا ءانبأ" ةيعمج «ةيملاعلا اهترهش ببسب امبر ءاهرهشأ ناكو .ةينوساملا
 تامظنم نم اوردحم مهنأ ودذبيو ."ىرانوبراكلا ' وأ ."نوحلاصلا

 طابضلا نم ةعومجم لالخ نم اسنرف يقرش ةهباشم تاعامج وأ ةينوسام

 ىميظنتلا اهلكش تاعامجلا هذه تذختاو .ايلاطيإ ىف نويلبانل نيداعملا
 ىرخأ تاعامج عم ترشتنا مث .1806 ماعلا دعي ايلاطيإ بونج ىف

 نإ لب .1815 ماعلا دعب طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح ىف مث ءالامش

 ىضارألا ىتح تدتما ءاهعورف وأ امتاليثم وأ «تاعامجلا هذه

 لوأب اوماق نيذلا "نييربمسيدلا" تاعامح اهيلإ تمضنا ثيح «ةيسورلا

 ةصاخ ةروصن ترشتناو 65 ماع ثيدحلا ىسورلا خيراتلا ىف درمت

 1820 نيماعلا يف اهجوأ ةيرانوبراكلا ةلحرملا تغلبو .نانويلا يف

 .1823 ماعلا لولحب ترمد دق تناك تايوخألا رثكأ نأ ريغ .1821و

 اهطبارت ىلع ظافحلا يف مهسأ امبرو .ةيروثلا ةمظنملا عذج اهفصوي

 .ىرخأ عاقب يف اهرشن ىلع ايلاطيإو ادنلوب

 «ةيجولويديألا ةهجولا نم ءاهلاثمأو يرانوبراكلا تاكرح تناك
 ناكو .ةيعجرلل ةكرتشملا ةيهاركلا اهنيب عمجي ءرصانع ةدع نم ًاطيلخ
 نييروثلا مهفصوب نويراسيلا نويفوبابلا ةبقاعيلا مهيف نمب «نويلاكيدارلا
 .تايوخألا هذه ىف ًامظاعتم ًاريثأت نورثؤي «ًأاميمصتو ةميزع رثكألا

 .فوبابل ميدقلا حالسلا قيفر «يتورانوب وبيليف ناكو .ةحضاو بابسأل
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 ىلع تناك امبر هثدابم نأ نم مغرلا ىلع ءرمآتلا ىلع ةردق رثكألا وه

 .نيرخآلا هتمومع ءانبأو هناوخإ راسب

 َتَقّسُت دق نييرانوبراكلا دوهج تناك اذإ ام شاقنلل ًاحورطم لظيو

 طبرلل تالواحم مايق نم مغرلا ىلع ءدحاو تقو يف ةيملاع ةروث ديلوتل
 ةيمارتم ةقالمع ةيرمآت ةيملاع ةمظنم يف ةيرسلا تايوخألا عيمج نيب
 تناك امهمو .لقألا ىلع اهقالطنا طاقنو اهتايوتسم ىلعأ ىف .«فارطألا
 زارطلا لع تاضافتنالا نم ةلسلس تعقو دقف .رمألا ةقيقح
 ىف ًاعيرذ اقافخإ تقفخأ دقو .1821و 1820 نيماعلا نيب يرانوبراكلا

 نأ نورمآتملا عطتسي ملو «ةروثلل ةبسانم ةئيب ةمث نكت مل ثيح اسنرف
 ريغ فرظ يف درمتلا ةدايق ىلع ةرداقلا ةديحولا ةلاعفلا عفاورلاب اومكحتي

 كاذنآ ءيسنرفلا شيجلا ناك دقل .طخاسلا شيلا يهو «بسانم
 رمتأي ناك هنأ يأ ؛ةيندملا ةمدخلا نم ًاءزج ءرشع عساتلا نرقلا لالخو
 احاجن نودرمتملا حجن دقو .اهعون ناك امهم ةيمسرلا ةموكحلا رماوأب

 ءاينابسإ ىف كلذكو «ءةيلاطيإلا لودلا نم ددع يف 2«2تفؤم هنكلو ءأمات

 .يركسعلا رمألا ىه «ةيلعاف هتاودأ رثكأ " ىقنلا" درمتلا فشتكا ثيح
 تايوخأ يف مهسفنأ اومظن نيذلا نويلاربيللا تالينولوكلا هّجو دقف
 نالعإ يف مهوذح اوذحي يكل بئاتكلا طابض ىلإ مهرماوأ ةيرس
 هسفن رمألاب مايقلا سورلا نويربمسيدلا نورماتملا لواح) اولعفف ءدرمتلا
 نم مهتيشخل اولشف مهنأ ريغ .5 ماع مهل ةعباتلا سارحلا ايارس عم

 تايوخأ تحبصأ ؛نيحلا كلذ ذنمو .(هاجتالا اذه ىف اديعت يضملا

 .نايحألا بلغأ ىف ًايلاربيل ئحنم وحنت تناك يتلا شيلا طابض

 يف ةيسايسلا دهاشملل ةمظتنملا ملاعملا نم ءيركسعلا رمألا بولسأو
 ةدكؤملا ريغ ةيقابلا ةيسايسلا تابستكملا نمو ءةينيتاللا اكيرمأو ايريبيأ

 قافا تحتف ةديدحلا شويحلا نأ ىلإ كلذ دوعيو .ةيرانوبراكلا ةرتفلل

 ءظحالن نأ اننكميو .نييطارقتسرأالا ريغ بابشلل ىفارتحالا لمعلا
 لثم «ةيرسلا تايوخألا هذه هب موقت تناك ام نأ «ةرباع ةروصب
 شيجلا لاجر ىوهتسا دق .ءسوقطو ةيبتارت نم «ةينوساملا تايعمجلا
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 وزغ هحاطأ دقف «ديدجلا يلاربيللا ينابسإلا ماظنلا امأ .ةموهفم بابسأل

 .1823 ماع ةيبوروألا ةيعجرلا ةدناسمب يسنرف

 الإ 1822و 1820 نيماعلا نيب تبشن يتلا تارولا نم ٍّقبتي مل

 اهحاجن ىلإ ءهنم بناج يف «كلذ دوعيو ."*'1821 ماع ةينانويلا ةروثلا

 عاضوألا لإ ءرخآ بناج يفو «ةيقيقح ةيبعش ةضافتناب ءدبلا ىف

 ةيلاربيلل ماهلإ ردصم نانويلا تحبصأ مث نمو .ةيتاوملا ةيسامولبدلا

 ةمظنم ةدناسم ىلع تلمتشا ىتلا «ةينيليهلا ةعزنلا نأ امك .ةيملاعلا

 يف الثامم ارود ايدأ .مهيلإ نيعوطتملا نم ديدعلا مامضناو «نيينانويلل

 ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا يف يبوروألا يراسيلا حانجلا دشح

 قحال تقو يف ةينابسإلا ةيروهمجلل معدلا اهب مدق ىتلا اهسفن ةقيرطلاب
 .نيرشعلا درقلا نم تانيثالثلا يف

 امك «تناك دقف .ًايلك ارييغت عاضوألا 1830 ماعلا تاروث ترّيغ

 يداصتقالا لملمتلا نم ًاأدج ةضيرع ةرتفل تاجتنملا ةروكاب ءانيأر

 كلذ تبقعأو .عراستملا يعامتجالا ريغتلاو راشتنالا عساولا يعامتجالا

 ةيسايسلا ةطشنألا نأ ىف ىلوألا تلثمت «نايرخأ ناتيسيئر ناتجستن

 ةرم «تحبصأ 1789 ماعلا جذومن رارغ ىلع ةيريهامجلا ةروثلاو ةيعامجلا
 ةيرسلا تايوخألا ىلع يرصحلا دامتعالا ادغو «قيقحتلا ةنكمم ءىرخأ

 ةمزأ نم جيزم قيرط نع سيراب يف نوبروبلا حيطأ دقو .ةرورض لقأ

 ءارج ىبعش لملمتو «ةيكلملا ةدوع دعب تجهتنا ىتلا تاسايسلا ىف

 نع 1830 ماع ويلوي /زومت يف سيراب تدعتباو .يداصتقالا داسكلا
 يف سيراتملا نم ةديازتم دادعأ اهيف تعفتراو «يعامجلا زجعلا ءاوجأ

 ةقحال وأ ةقباس تاقوأ يف رركتي مل وحن ىلع عقاوملا نم ديدعلا

 اذه لصأ نأ عمو .ةروثلل ازمر 0 ماع حبصأ سارتملا نأ عقاولاو)

 نإف «لقألا ىلع 1588 ماعلا ىلإ دوعي سيرابل يروثلا م خيراتلا 00

 .(1794و 1789 نيماعلا نيب هقبس امع ةيمعأ لقي ال 0 ىدأ سارتملا

 .سباتكلا اذه نم عباسلا لصفلا رظنا ء«نانويلل ةيسنلاب )6
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 عم ءاحبصأ "نيحداكلا ءارقفلا"و "سعشلا" نأ ةيناثلا ةجيتنلا تناكو

 ."ةلماعلا ةقبطلا" ٍءلو ةيعانصلا ايراتيلوربلل نيفدارم «ةيلامسأرلا مدقت
 .ةيروث ةيكارتشا - ةيراتيلورب ةكرح دوجولا ىلإ زربت تأدب ءانه نم

 يسايسلا طاشنلا ىلع نييفاضإ نيليدعت 1830 تاروث تلخدأ امك
 :نييلاكيدارلاو نيلدتعملا نيب ًالصاف ًأطخ تعضو دقف .يراسيلا حانجلل
 تمهسأ «لمعلا اذبمو .ًاديدج ًايلود ًاعضو نيبناجلا يف ءالؤه قلخو
 ىلإ لب .بسحف ةفلتخم ةيعامتجا سسأ ىلع ال ةكرحلا قش يف تاروثلا
 .ةملتحم ةينطو تأاأريسم

 نيميلقإ ىلإ ابوروأ تاروثلا هذه تقش «يلودلا ديعصلا ىلعو
 لهاك نع ةدحتملا ةيعجرلا ىوقلا ةضبق ءدبألا ىلإ .تعفر دقف .نييسيئر
 ءاسنرف يف ةلدتعملا ةيلاربيللا ترصتناو .نيارلا يبرغ ةعقاولا ةقطنملا

 امامت رصتنت مل (ةيلاكيدار رثكألا) ةيلاربيللا نأ ريغ .اكيجلبو ءايناطيربو
 نم ةدحاو لك تفقو ثيح «ةيريبيألا ةريزجلا هبشو ارسيوس يف
 ءامأ هجول ًاهجو ةيلاربيللا ةعزنلل ةثوانملاو ةديؤملا ةيكيلوثاكلا تاكرحلا
 يف هلخدت يف رارمتسالا عطتسي مل "سدقملا فلاحتلا" نأ الإ ءىرخألا
 ةيلهألا بورجلا لالخو .نيارلا قرش لعفي ناك ام وحن ىلع قطانملا هذه
 ىوقلا تمعد ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ةينابسإلا ةيلاغتربلا
 ىوقلا نأ عم «تاكرحلا هذه قلطملا مكحلل ةرصانملاو ةلدتعملا ةيلاربيللا
 نيعوطتملا ضعب كلذ ىف اهدعاسو .اطاشن رثكأ تناك ةيلاربيللا

 ةينابسإلا ةعزنلا ىلع هلالظب ىقلأ امم .بناجألا نييلاكيدارلا راصنألاو
 قامعأ ىف ةنماكلا اياضقلا نأ الإ .'"”نرقلا تانيثالث يف تعاش يتلا

 يف مه اولصتا نيذلا نييلاربيللا نيئجاللاب ًامامتها زيلجنإلا ىدبأ ءاينابسإ يف (7)
 يف ًارود ةيكيلوثاكلل ةيداعملا ةيناطيربلا ةعزنلا تدأ امك .رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا

 جروج باتك يف كلذ دسجتو .لراك كلملل ءادع ىلإ اينابسإ اهب تعتمت يتلا ةوظحلا ليوحت
 فل ؤمو (8161© 7: 5م07:) اينابسإ يف سدقملا سباتكلا ((7602 8ع 8011010/) وروب

 .(211ع1:ك500/ ه]/ 5م هن») اينابسإ باتك ريهشلا (1/110118إل) ياروم
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 دزاوت بجومب اهريرقت ىلإ راصيل نادلملا هذه يف تكرث ةنيدملا هذه

 تلظو ءرارق وأ ريرقت دود نم تكرت اهنأ كلذ ىينعيو ؟ ةيلحملا ىوقهلا

 (1840-1843 «1833-1837) يلا ربيللا رصنلا نم ةريصق تارتف نيب بلقتت

 .ةظفاحملا ىوقلا شاعتناو

 ماعلا لبق هيلع ناك ام ىلع هرهاظ يف عضولا لظ «نيارلا يقرشو
 ةيناملألا درمتلا تاكرح :اهنمو «تاروثلا عيمج تدمحأ دقف .0

 .ةيدنلوبلا ةروثلاو «نويواسمنلا اهعم فطاعت وأ اهدناس يتلا ةيلاطيإلاو

 .كلذ ىلع ةوالعو .ايسور ىف ةروطخو ةيهأ رثكألا درمتلا تاكرحو

 ىلع ةيولوألاب راثئتسالا يف ةقطنملا كلت يف ةينطولا ةلكشملا ترمتسا

 وأ ادج ةريغص امإ لود يف شيعت بوعشلا عيمج تناك دقف .اهريغ

 ةككفم لود يف ءاضعأ اهفصوب ءاوس «ةينطولا ريياعملا قفو ًادج ةريبك

 يف ءاضعأ وأ «(ادنلوبو ءايلاطيإو ءايناملا) ةريغص تاعطاقم ىلإ ةمسقم

 نيتاهب وأ (ايكرتو ءايسورو «غريبسباه) تايسنجلا ةددعتم تايروطاربمإ
 نييدنلوهلاب انسفنأ لغشن ال نأ ىغبنيو .امهيتلك نيتفصلا

 ىلإ ماع لكشب مهئامتنا نم مغرلا ىلع ءاوناك نيذلا نييفانيدنكسالاو

 ًايبسن ةئداه ةايح نوشيعي «قلطملا مكحلا اهيف رشتني مل يتلا ميلاقألا
 .ابوروأ ةيقب اهتدهش يتلا ةريثملا ثادحألا حرسم جراخ

 .نيتقطنملا ىف نييروثلا نيب ةريبك ةكرتشم عماوج كانه تيقب

 نم مغرلا ىلع امهيتلك ىف تعلدنا 1848 تاروث نأ 0

 عاقيإلا ةبكاوم نع اكيجلبو يناطيرب تماقوت «برغلا يف 'يروثلا

 يف ةلهألا ترحل ىف لاحلا تناك امك) ةفداصملاب الإ ىرخأ دكامأ

 نيب ةداح تاتوافت ابوروأ لود رئاس ىف تزربو .(7(2 ماع ارسيوس

 تناك مث نمو .سامحلا ةرتافلا ةيبلسلا كلتو «ةطشنلا "ةيروثلا" لودل
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 تالكشمب ًامئاد ةلغشنم غريبسباهلا ةيروطاربمإ يف ةيرسلا ةطرشلا
 نيراغنهلاب كالذكو .(نييواسمنلا ريغ) ناملآلاو نييلاطياإلاو «نييدنلوبلا
 يف رطاخم ىلإ ريشي ام مهريراقت يف دري مل امنيب .ماودلا ىلع نيحومجلا
 مث نكي ملف :سورلا امأ .ىرخألا ةيفالسلا قطانملا وأ بلألا يضارأ
 لع اونهاري نأ كارتألا عسوب ناك امئيب .نويدنلوبلا الإ مهلغشي ام
 .ناقلبلا يف ةيفالسلا قطانملا يف عاضوألا رارقتسا

 ءروطتلا عاقيإ يف تاعيونتلل ًاساكعنا هذه توافتلا هجوأ تناك
 ةروصب رهظي كلذ أدب دقو .نادلبلا فلتخم يف ةيعامتجالا فورظلا يفو
 تديازتو «رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألاو تانيثالثلا يف ةديازتم
 ةايحلا عاقيإ رّيغ مدقتملا عينصتلا نإف ءانه نم .يسايسلا لاجملا يف هتيممهأ
 نم ةلحرم زاتجت ةراقلا ةيبلغأ تناك نيح ىيمف ؛ايناطيرب يف ةيسايسلا
 ناطيرب تناك «1848و 1846 نيب ةرتفلا ىف ةداحلا ةيعامتجالا تامزألا
 |و ."18421841(0) يعانصلا داسكلا وه ًالثامم ًاليدب ًاعضو ناعت
 0 بالقنا عوقو لمأت نييلاثملا بابشلا نم تاعامج ةمث تناك
 اينابسإ يف 1830 ماعلا دعب ثدح امك ءايسور يف ةيرحلا راصتنا نمضي
 امع ةيسايسلاو ةيعامتجالا فورظلا يف جضنلا ةجرد يندت نإف ءاسنرفو
 .لامتحالا ديعب أرمأ لوحتلا اذه لثم تلعج دق اينابسإ يف هيلع تناك

 ءاهعونت ىلع «ةروثلا تالكشم تناك «كلذ نم مغرلا ىلعو
 نيلدتعملا نيب رتوتلا ديازت ىلإ تضفأ ذإ ؛برغلاو قرشلا نيب ةبراقتم
 ةهبج نم نولدتعملا نويلاربيللا بحسنا «سبرغلا ىفف .نييلاكيدارلاو
 ةموكحلا وأ ةموكتلا ملاع ىلإ «ةيكلملا ةداعإب ةيلاطملا ةكرتشملا ةضراعملا

 نم ذوفنلا ضعب اوزرحأ نأ دعب دعب مهنإف .كلذ ىلع ةوالعو .ةلمتحملا

 مهنإف  سيراتملا انا ءارو اويراح نيذلا مه مهنأل نييلاكيدارلا دوهج لالخ
 ةيمهألا ميظع رمأ عم لماعتلل لاجم ةمث نكي ملو .مهب اوردغ ام ناعرس

 .باتكلا اذه نم عساتلا لصفلا كلذك رظنا (8)
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 (©ن1201) وزيغ لوقي كلذ يفو .ةيروهمجلا وأ ةيطارقميدلا لثم رطخلاو

 ةيكلم دهع يف ءارزولا سيئر «ةداعتسملا ةيكلملا مايأ يلاربيللا ضراعملا

 تاالوقملل «ةلوبقم ةعيرذ وأ « يعرش ببس ةمث دعي مل' :زومت /ويلوي

 ةيطارقميد ناك ام نإ .ةيطارقميدلا ةيار تحت تحرط ملاط يتلا فقاوملاو

 - ةيطارقميدلا حورلا تدغو ءىضوفلا دادع يف نآلا لخدي يضاملا يف

 ."" ةيروثلا حورلل ةفدارم  ديعب دهع ىلإ لظتسو

 حماستلا نم ةريصق ةرتف دعبف ؛كلذ نم دعبأ ىلإ رمألا لصو دقل

 نم ديزملل مهتسامح ىف روتفلا ىلإ نوليمي نويلاربيللا ذخأ «ةسامحلاو

 .ةلماعلا ةقطلا راوث اأميس الو «يلاكيدارلا راسبلا لوعمقيو .حالصإلا

 ءاذعلا نويفاثيملاو هاجنالا ينيوألا 'ماعلا داحتنالا " هحاو ءايناطيرب ىفو

 نيب هراصنأ نم ريخلاو حالصإلا 0

مأ .مهدح دنع مهفقوأ كلذ نم مخل لع هنأ نإ : ىطسولا ةقبطلا
 ا

 فاطعنالا ةطقن ناك 4 ماع ةيروهمجلا ةضافتنالا عمق نإف ءاسنرف يف

 0 يي ةئسلاف ؟؛ةمساحلا

و .تويلاكيدارلا للحت ءانه نم .ايناطيرب
 تاكرحلاو :نويروهمجلا

 ءانثأ يف ءنولدتعملا اكو .نييلاربيللا عم مهفلاحت نم ةديدلحملا ةيراتيلوربلا

 ةيروهمجلا" نم ارش نوسجوتي « ةضراععملا فومص يف مهدوجو

 تاراعش نم تحبصأ ىتلا "ةيعامتجالا /ةيكارتشالا ةيطارقميدلا

 . راسم أسسلا

 طةمعماو طرعصع 0دتلاهددصستع (0نت201ب (21 10671608 ت 1م لطول عنس ىوعزمنتمو (9)

 (آ.ه2ه0مم: [طعصتقب 1هممع], 1938), ص 2
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 نيب قاقشنالا زرب دقو .ىرخأ ةروث ةيأ ابوروأ يف رصتنت ملو
 يف ديل نييعامتجال نييروثل راي رهظو نيلاكيدا راو نيلدتعلا

 مهلكاش نم داع نوظفاحملا هلالملا مهو: «نولدتعملا عصوو ٠ ليس

 ءةديدحلا اللا ىوقلل يسامولبدلا معدلاو رئأتلا ةعيرسلا ساما

 يف يوفاس تلظ دقف .ةردان رثآتلا ةعيرسلا ةيسانملا تاموكحلا تناكو
 ىذلا لدتعملا معدلا نم رايث ىلإ ةدودشم .ةيلاربيللا عم ةمطاعتم ايلاطيإ

 .لبقتسملا ىف ايلاطيإ ديحوت ىلع ةدعاسملل لإ هحشت راظنألا تناك
 ةبيرع ةرهاظ مهتعجش نيذلا .كيلوثاكلا نيلا ربيللا نم ةعامج تناكو

 سويس ديدخلا ابابلا لظ يف " ةيلاربيللا ةيوبابلا' يه دمألا ة ةريصف

 ةسنكلا ةرق دشحب ةميقع ًامالحأ 0 1846(2) 0 5 5 1 3

 دوجوب اوملجي نأ وأ :(1834) ) يناملالا لا كرما دا دامت لع .لقأل ىلع

 ]خدت يف نولمأي ءالؤه ذخأ :لامآلا هيلع اوقلع نيذلا " نييرصيقلا'
 ةرتفلا يف قالطإلا ىلع ةيعفاو تاعقوتلا هذه نكت ملو .يبرغ يسامولبد
 .1848و 1830 نيماعلا نيب ةلصافلا

 قافخإ ةجيتن لمألا ةبيخ نم هسفن ردقلاب نولدتعملا بيصأ دقو
 ةروثلا ' مهيلإ هتلكوأ ىذلا نييمألا نيررحملا رود اودؤي نأ يف نييسنرفلا

 ةيموقلا ةكرحلاو .هذه لمألا ةبيخ نإ لب .ةيروثلا ةيرظنلاو "ىربكلا
 ديدجلا كاردإلاو ''”رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ةمظاعتملا

 .باتكلا اذه نم عباسلا لصفلا رظنا (10)
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 مطحتل اهلك ترفاضت دق ءرخآو دلب نيب ةيروثلا ةعزنلا يف تافالتخالل

 دهع يف نويروثلا هقيقحت ىلإ حمطي ناك يذلا دحوملا يغألا هاجتالا

 ريرحتلا يقبو ءاهلاح ىلع ةيجيتارتسالا قافآلا تلظو .ةداعتسملا ةيكلملا

 ةيلخدت ايناطيرب امبرو «ةديدج ةيبوقعي اسنرف ءىجم رظنني ابوروأ ىف
 ال يذلا ليبسلا اهرابتعاب «((0482) سكرام دقتعي ناك امك) ةيلاكيدار

 ."'”انكمم نكي مل ايسور يف ةروث عالدنا ماد ام «هنع ءانغتسالا نكمي

 ةيممألا ةعزنلا دض ةيموق لعف تادر تزرب «كلذ نم مغرلا ىلعو

 فقاوملا هذه تناكو .ةيرانوبراكلا ةرتفلا لالخ اسنرف نم ةقلطنملا

 ماعلا دعب راسيلا توهتسا يتلا '2'ةيقيطنمورلا ةعزنلا عم ةمجسنم

 نيب تماق يتلا كلت نم عسوأ رشع نماثلا نرقلا يف دجن نلو .0

 ءةهج نم ينالقعلا ىقيسوملا ملعم ء(طكلتممم 8سممقتت؟هأن) قورانوب

 عيرسلا ظفلا زجاعلا (1805-1872) (1هدعمر 1/1222101) ينيزام فيزوجو

 ريخألا ربد دقو .ةيرانوبراكلا دض لوألا ةيعادلا حبصأ يذلا ةراثتسالا

 ."ةاتفلا اينالأ"و «"ةاتفلا ايلاطيإ" : لثم) ةديدع ةينطو تارماؤم

 'ةاتفلا ابوروأ" ةطئار يف ضعبب اهضعب طبرو «(.خلإ "ةاتفلا ادنلوب"و

 ايعقاو ةيروثلا ةكرحلل يزكرماللا ميظنتلا اذه ناكو .(الودبمع طاسعومع)

 ةروصب أشنت 8 ماع تناك لودلا نأ كلذ ؛ىناعمل نم ىنعمب

 ناك دف .رخآ ىنعمب كلذك نكت مل اهنأ ريغ .ةنمازتم «ةيئاقلت «ةلقتسم

 نع نييسنرفلا ماجحإ ىدأو ءردصملا يسنرف تقاوتملا اهقالطنال زفاحلا

 .ةدعاصلا لودلا هذه رايبنا ىلإ ررحملا رود ءادأ

 قيقحتل ةدعتسم نوكت نأ بوعشلا ىلع ىغبني ذإ ؛ىرخألا ىوقلاو

 يف (1125) سكرام تاللاقم يف ةيروثلا ةيجيتارتسالا هذهل ةشقانم حضوأ دجن (11)

 .18548 ماع ةروث لالخ الورم !عزردةدعءانع 7عنسو ةقيحص

 . باتكلا أده نم رشع عيارلا لصفملا رظنا (12)
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 تدبت دفو .اهنع ةباين ةمهملا هذهب موقي نل أدحأ نأل ؛اهسفنأب ررحتلا
 ء«تقولا كلذ ىف ةيكارتشالا ةيراتيلوربلا تاكرحلا اضيأ فقوملا اذه
 اذه ناكو .رشابملا لمعلاو لعفلا ربع الإ ًانكمم نكي مل كلذ نأ تكردأو
 .لاوحألا عيمج يف أساسأ ىرانوبراكلا زارطلا ىلع كلذك اعئاش مهفلا
 ةلاعف بيلاسالا هذه نكت مو ,يباسلا اهفثوم ىلع ريهامجلا تيك مع

 نويدنلوبلا نويطارقميدلا اهلذب تلا ةرمتسملا ةداحلا تالواحملاو .ةهج
 ماعلا ةميزه لعب مهدالب ىف اهشاعنإ وأ راصنألا برح ىلع ءاقبإلل
 ىوقلا نود نم مكحلا ءامز يلوت ىلع نييلاكيدارلا ميمصت نأ ريغ . . 1
 اوناك لهف .مهفوفص يف رخآ ًاقاقشنا دلو اهنع امغر وأ ةخسارلا
 ؟ةيعامتجالا ةروثلا باسح ىلع كلذ لعف نع نيزجاع وأ نيدعتسم

117 

 تايالولا يف الإ ءناكم لك يف ًاريثم ًابهلُم لاؤسلا اذه ناك
 سانلا ةئبعتل ًارارق بنجتي وأ ذختي نأ دحأ عسوب دعي مل ثيح قدحتملا

 2ك تلعف نأ قبس ةينوسكاجلا ةيطارقميدلا نأل ؛ًايسايس نييداعلا
 يف 117 هاعاص عورعم 5 2ةهازل) نيلماعلا بزح روهظ نم مغرلا ىلع نكلو
 نم تاعاطق طاسوأ يف رمذتلا مظاعتو 1828-1829(,2) ةدحتملا تايالولا
 نكت 1 يبوروألا زارطلا ىلع ةيعامتجا ةروت مايف ةلأسم نإف «ناكسلا
 اذه نأ امك .عاستالا ةديازتملا ةعساولا دالبلا كلت ىف ةيدج ةيضق
 ةمث نكي مل ثيح :ةينيتاللا اكيرمأ يف رعاشملل اريثم نكي مل لاؤسلا
 دونهلا دشحب ملح ؛ ,كيسكملا ءانثتساب امير «ةيسايسلا ةحاسلا يف فرط
 لايجألا ىتحو .جونزلا ديبعلاو «(نييعارزلا لامعلاو نيحالفلا ىأ)
 قطانملا يف ءارقفلاو .ءنييفرحلاو نيحالفلا راغص لثم) ةنيجهلا
 .ةيبرغلا ايوروأ ىف امأ . .هعون ناك امهم فده ىأ ءارو ء(ةيرضحلا
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 ءارقفلا طاسوأ يف ًايقيقح الامتحا ةيعامتجالا ةروثلا تناك ثيح

 نِإف «ةيعارز ةروث دهش يذلا ضيرعلا يبوروألا مازحلا يفو ءرّضحلا

 ريهامجلاب ةباهإلا بسانملا ريغ نم وأ يرورضلا نم ناك اذإ امع لاؤسلا

 .هيشاحت نكمي الو احلم ناك ةروثلل

 ىف «ةيرضحلا قطانملا يف ءارقفلا اميس الو «ءارقفلا طخس ناك

 يف ىتح ءالجب سكعنا هنإ لب .ناكم لك ىف ًاحضاو ةيبرغلا ايوروأ

 ةيزاوجروبلاو ةماعلا طاسوأ ىف ةعئاشلا فقاوملا يف ةيروطاربمإلا انييف

 يفو .يحاوضلا يف ةيبعشلا حراسملا يف اهنع ًاريبعت تدجوو «ةريغصلا

 .هيبعشلا حورلا نيب اهيف ةضورعملا تايحرسملا تعمج «ةينويلبانلا ةرتفلا

 دنانيدرف لمعو «ةمكاحلا غريبسباهلا ةرسأل جذاسلا ءالولاو

 ىلع «ةلح ملا كلت ىف رهشألا فبتاكلا « ( 20 طمصل ا؟ةلطتات0) دنومير

 يتلا ةءاربلا ىلإ نينحلاو «نزحلاو .ةيفارخلا تاياكحلاب حرسملا ةبشخ ءلم

 نأ ريغ .ةيلامسأرلا ريغ ةيديلقتلا ةطيسبلا تاعامجلا اهيلإ رقتفت تحبصأ

 (]0طقصمت يىورتسن ناهوي مجنلا وه 5 ماعلا دعب اهيلع رطيس ام

 فرظلاو «ةيسايسلاو ةيعامتحالا ةيرخسلا نيب عمج يذلا 0+7565إ)

 .1848 ماع سمحتم يروث ىلإ لوحتو .مادهلا دقنلاو ءّملا ىدحلا

 ءانثأ يف اوناك نيذلا ناملألا نيرجاهملا ىلع ىتح ًاضيأ كلذ قدصيو

 ."دالبلا هذه يف كلم انيدل سيل“ ةرابعب ثوعرذتي «رفاهلا مهروبع
 مالحألا نطوم تحبصأ يتلا ةدحتملا تايالولا ىلإ مهترجه ريربتل

 اتدهش نيتللا نيتلودلا يف حوضولا لك ةحضاو ةيكارتشالاو ةيراتيلوربلا

 8/1 ةقعانم انعم طآوصمعم, 76 رق وببرزم راأ ع 31107, 1960-1607 ما 111510 م (14)

 1/10 207111711015 1 ]موج مرر 01 116 ال1110 ك1 نا1مو, 8لن 160 هتنطو ]01 كنب 0801 طك رخال

 831. م5ءطلعذتمعع#ع '1طنعل اممم (تفسصطت لمع (11ةكدوعأاا15ءاتك): ؟ةمبومل 0/1111

 آا”معوور 1945), م. 7
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 ىف ةكرحلا هذه تزرب دقو .257سنرفو ايناطيرب :ةجودزملا ةروثلا
 ةئيه ىلع ةياغلل ًاجضان ًالكش تذفختاو .هوحن وأ 1830 ماع ايناطيرب
 نييلاربيللاو نيظفاحملا اوربتعا نيذلا ءارقفلا نيحداكلل ةيريهامج ةكرح
 اهتازاجنإ زربأ تلثمتو .مهتيضقل ًءادعأ نييلامسأرلاو نيلمتحم ةنوخ
 ةضيرعلا (طءمرماء5 0طهتماع#) ' فبعشلا قاثيم" ةكرح ىف اهمخضأو
 لع تظفاح اهنكلو .1842و 1839 نيماعلا نيب اهجْوَأ تغلب ىتلا
 ' ةنواعتلا" وأ ةيكارتشالا ةكرحلا نأ الإ .1848 ماعلا دعب ام ىلإ اهذوفن
 رثؤم لكشب تأدب دقف .فعضلا نم ةريبك ةجرد ىلع تناك ةيناطيربلا
 ةقبطلا يلضانم نم ربكألا بناجلا بذتبجت 1834و 0 نيماعلا نيب
 لئاوأ ذنم ترشتنا يتلا) اهثدابم ىلإ مهتلامتساو اهفص ىلإ ةلماعلا
 مايقلاو «(ةرهملا لامعلاو نييفرحلا طاسوأ يف نرقلا كلذ نم تانيرشعلا
 نإ لب .ةلماعلا ةقبطلل ةينطو 'ةماع تاباقن" ةماقإل ةحومط تالواحمب
 سيسأتل تالواحمب تماق .نيوأ تربور ذوفنب ةرثأتملا ةكرحلا هذه
 رودص دعب طابحإلا ناكو .نييلامسأرلا نع لزعمب ينواعت ماع داصتفا
 ىلإ ةيلامعلا ةكرحلا نم ربكألا بناجلا عفد دق 1832 ماع حالصإلا نوناف
 نييروثلا نييباقنلاو «نيينواعتلا نم نيينيوألا ءالؤه ىف ةدايقلا مسوت
 ةيجيتارتسا عضوو «ةدايقلا يف مهلشف نأ ريغ .مههباش نمو نييئادبلا
 لمعلا بابرأ بناج نم مهدض ةمظنملا تاالمحلاو .ةلاعف ةيسايس
 1834 نيماعلا نيب ةرتفلا يف ةكرحلا ميطحت يف اهلك تمهسأ .ةموكحلاو
 ةيئاعد تاعامح ىلإ نييكارتشالا ليوحت ىلإ قافحإلا اذه ىدأ دقو .1836و
 داور ىلإ وأ «يلامعلا كرحتلل يسيئرلا رايتلا جراخ كرحتت ةيميلعتو
 ليدشور ىف ميقأ ينواعت رجتم ةئيه ىلع ةعضاوتملا نيكلهتسملا تاينواعتل
 ةورذ نأ يف ةلثمدملا ةقرافملا تناك ءانه نم .1844 ماع ريشكنال يف
 ةكرخلا ىهو ءايناطيرب ىف نيحداكلا ءارقفلل ةيروثلا ةيريهامجملا ةكرخلا
 ةكرحلا نم ًامدقت لقأ «ةيجولويديألا ةهجولا نم «تناك ."ةيقاثيملا'

 .باتكلا اذه نم رشع يداحلا لصفلا كلذك رظنا (15)
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 ةهجولا نم «تناك اهنأ عم :«1834و 1829 نيماعلا نيب تطشن يتلا

 اهب تينم يتلا ةميزهلا اهبنجي مل كلذ نأ ريغ .ًاجضن رثكأ «ةيسايسلا

 .ةيوهحجلاو ةيلحملا تافالتخالاو ءيسايسلا اهئامعز زجعل ةجيتن
 .ةمخضلا ضئارعلا دادعإ زواجتي قسنم ينطو لمع يأ نع روصقلاو

 نوحفاكملا ناك دقف .اسنرف يف ةلثامم ةيريهامج ةكرح كانه نكت مل

 ىف 1848و 1830 نيماعلا نيب ةيسنرفلا "ةلماعلا ةقيطلا ةكرح" لخاد

 يف اميس الو «ةموايملا لامعو نييديلقتلا رضحلا نييفرحلا نم مهبلغأ

 ةعانصلا زكارم ىف نيلماعلاو «ةنيعم ةراهم مزلتست ىتلا تاالاجملا

 نم نييروثلا رابك نكي ملو) نويل يف ريرحلا ةعانص لثم ةيلحملا ةيديلفتلا
 .(نيملعملا راغص ىلإ برقأ اوناك لب «نيروجأم الامع ريرحلا يجاسن

 'ةيوابوطلا " ةيكارتشالل ةفلتخملا فارطألا ىلثمم نإف «كلذ ىلع ةوالعو
 . (5 1ص[ -ك12002) كوميس ناس عابتأ اأاميسا الو ءةليدحلا

 ضيرحتلاب اونغي مل ءمهريعو ((26عءآ) هيباكو «(10101161) هييروفو

 الو ءةريغصلا ةيرسلا مهتايدتنمو مهتاعامج ءاضعأ نأ عم «يسايسلا

 تادايقل ةاونلا ةباثمب ءرمألا عفاو يف ءاوحبصأ .هييروف عابتأ اميس

 . 6 ةروث لهتسم ىف يىريهامجلا لمعلل نيمظنملاو .ةلماعلا ةقبطلا

 نم ايسايس روطتم ىوف ثارت اسنرف يف ناك ء«ىرخأ ةيحان نمو

 دعي نييعويش مهرثكأ حبصأ نيذلا مهو ءةيفوبوبلاو ةيراسيلا ةيبوقعيلا

 1805-1881(2) (ةتتوركاع ظافصمانلت) يكنالب تسغوأ ناكو . 0 ماعلا

 .مهنيب ةبيه رثكألا ميعزلا وه «قورانوب ذيملت

 نم يكارتشالا ريكفتلا نم ليلقلا ثادحإ يف الإ ةيكنالبلا مهست م

 ةرورض ىلع ديكأتلا ادع ام «نييعامتجالا ريظنتلاو ليلحتلا يتيحان

 نيِلْعَتْسملا نيروجأملا لامعلا ايراتيلورب نأب ةعطاقلا ةظحالملاو «ةيكارتشالا

 (ايلعلا ال) ىطسولا ةقبطلاو ءاهل ىسيئرلا ٌّسدنهملا نوكتس ىتلا ىه
 تماق ؛ميظنتلاو ةيسايسلا ةيجيتارتسالا ثيح نمو .يساسألا اهّردع
 ثيحب «ةيرمأتلا ةيرسلا تايوخألا ىهو «ةيديلقتلا ةيروثلا ةادألا فيبكتب
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 سبالملاو سوقطلا نم ريثك نم اهتدرجو «ةيراتيلوربلا فورظلا بسانت
 بيلاسألا نم كلذكو «ةداعتسملا ةيكلملا ةرتف لالخ ةدئاس تناك ىتلا

 نم ةيزكرملا ةيبعشلا ةيروتاتكدلاو درمتلاو «ةروثلا يف ةيديلقتلا ةيبوقعيلا
 دم ةثيدحلا ةيروثلا ةيكارتشالا ةكرحلا تبستكا دقو .لامعلا ةيضق لجأ
 نأب داقتعالا (قورانوبو «فوبابو «ءتسوج - ناس نع القن) نييكنالبلا
 كلذ دعب هيلتو «ةيسايسلا ةطلسلا ىلع ءاليتسالا نوكي نأ ىغبني فدهلا

 .(ةيكنالب لوصأ ىلإ حلطصملا اذه دوعيو) "ايراتيلوربلا ةيروتاتكد ١

 .ةيسنرفلا ةلماعلا ةقبطلا فعض وه ءهنم بناج يف «ةيكنالبلا فعضو
 اهتقباس نأش اهنأش «ةيكنالبلا تلظ «ةضيرع ةيريهامج ةكرح بايغ يفو
 يف ببست امم «غارف يف ةروثلل ططخت ةيوبخن ةكرح :ةيرانوبراكلا
 .1839 ماعلا ةضافتنا يف ثدح امك «نايحألا رثكأ يف اهقافخإ

 ةيرضحلا ةروثلا وأ «ةلماعلا ةقبطلا نأ «ساسألا اذه ىلع ءودبيو
 مغرلا ىلع . ةيبرخلا ابوروأ يف ةيقيقح ًاراطخأ لمت تناك : ةيكارتشالاو

 ةمث سيلف .هرربي ام هل يبسن نانئمطاب اهيلإ رظنت تن تناك اكيجلبو ايناطيرب
 نم «ةيدج ةروصب .فوختت تناك ةيناطيربلا ةموكحلا نأ ىلع ليلد
 ام ىلع «نييقاثيملا ةكرح ءارج نمألاو ماظنلا ددهبت نأ نكمي يتلا رطاخملا
 نم ٠ 0162ج ةدايقلا يف فارحناو , ميظنت ع وس وو . ماسقناو .ةماخض نم اهيف

 فيوخت وأ نييروثلا عيجشتل ائيش رضحلا ناكسلا مدقي مل ءىرخأ ةهج
 تقلطنا امدنع ا ةموكحلا تببصأ كفو .ماكحا

 ةيبونجلا ١ ءازجألا ىف نيعّوجمل ةييعا لامعلا يب ب ترشتنا ام ناعرس
 /زومت يف تعقو يتلا ةيسنرفلا ةروثلا دومن ناكو 00 ةيقرشلاو

 نكلو .راشتنالا ةعساولا ةيئاقلتلا ةروثلا هذه يف احضاو 18530 ويلوي

 1[ 0 11 طعت "طع 60 نصصعاتلا هنت طع (نطقت كا ة,** لمن ثكو 2811885, (16)

 0 وماتكا كاسه ءع (آممصلفمسصسب ةاهعمتلتلدسب اظالعجب ال هدلعت 5غ. اة[ ةعال05 21عقذر 1959)

242 



 . "””ةرتفلا كلت ىف "ةيلامع ةروث رخآ" تربتعا ىتلا ءءافطنالا ةعيرسلا

 بغشلا لامعأ هب تلموع امن ريثكب رثكأ ةوسقب ةروثلا هله تبقوع دقو
 رثكألا عاضوألا ىلإ رظنلاب اعقوتم كلذ ناكو .نويقاثيملا اهم ماق يتلا

 نإف «كلذ عمو .ةداعتسملا ةيكلملا ةرتف لالخ ةيسايسلا ةيحانلا نم ارتوت

 نم ارطخ لقأ لاكشأ ىلإ لوحتو رسحنا ام ناعرس يعارزلا لملمتلا

 برغ ءانثتساب ءايداصتقا ةمدقتملا قطانملا رئاس ىف امأ .ةيسايسلا ةهجولا

 ىتح وأ ةيعارز ةروث بوشن ًاعقوتم نكي ملف ءام دح ىلإ اينالل
 ةصاخ ةيبذاج تاذ نييروثلا بلغأل ةيرضحلا ةرظنلا نكت ملو ءاهروصت

 ةريزجلا ءانثتساب) ةيبرغلا ابوروأ ءاحنأ عيمج يف ثدحت ملو .نيحالفلل

 يروث كرحت قلطنا ثيح ءادنلريإ يف الإ ةروثلا هذه لثم (ةيريبيألا

 ةعساو ةيباهرإ تايعمج هيف تمهسأو ءةيرس ةقيرطب هميظنت ىرج ليصأ

 نأ الإ .(187طن(ءطهزنو) زيوبتياوو (816طهصصع») نمنوبير :لثم راشتنالا

 ماع نع فلتخم ملاع ىلإ يمتنت ءايسايسو ًايعامتجا «تناك ادنلريإ

 .ابما ريج

 نييلاكيدارلا نيب ًاقش تقلخ ةيعامتجالا ةروثلا ةيضق نإف ءانه نم

 . نيطخاسلا لامعألا لاجر تاعام طاسوأ ىف ىأ ؟ ىطسولا ةقضطلا ىف

 فقوم نوفقي 1830 ماع مهسفنأ اودجو نيذلا نيرخآلاو «نيفقثملاو

 ىلإ نوليمي نم :نيرايت ىلإ ' ىطسولا ةقبطلا طاسوأ ىف نييلاكيدارلا'

 وأ ماهغنيمريب يف ثدح امك) مهفص ىف فوقولا وأ « نييقاثمملا ةدناسم

 يركيوكلا نيدلا لجر همعزتي يذلا 'لماشلا عارتقالا داحتا" ىف

 ةطئار " ءاضعأ لثم) نورصي نمو «((10وءماط 511118©) جروتس فيزوج

 .نييقاثيملاو ةيطارقتسرألا نم لك ةبراحم ىلع ("ةرذلا نوناقل نيضراعملا

 رم 1 مرجعا مبوب طووعموب 701. 2600117 (1834) : رظنا (17)

 1830 نيماعلا يف قئارحلاو بغشلا لامعأ جئاتنو بايسأ) 53 لاؤسلا نع تاباجإلا

 .(1831و
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 .يقبطلا مهيعو يف سناجتلاب مهتقثل رمألا رخآ نوبلصتملا بلغ دقو

 ةياعدلا تامظنم ةيلعافبو «ةلئاط غلابمب اهوقفنأ يتلا مهلاومأبو
 ىف ةيمسرلا ةضراعملا فعض نإف ءاسنرف ىف امأ .اهوماقأ ىتلا نالعإلاو

 ريهامج اهتذختا ىتلا ةردابلاو «([.هابزو 2انانممع) بيليف سيول هجو
 يلاكيدارلا رعاشلا لوقيو .رخآ هاجتا ىلإ رارقلا الّوح «ةيروثلا سيراب
 انحبصأ دق اه" :1848 رياربف /طابش ةروث دعب (1961:20861) هيجناريب
 عرسأو ركب تقو يف مت دق كلذ ناك امبرو . . .ىرخأ ةرم نييروهمح
 رتخن ل اننأ ريغ ءارذح رثكأ تاءارجإ ذاختا .اضفأ تنكو ...مزلي امم
 نكي لو 8096 ىسيملا هاجتا انددح الو «ءىوقلا اندشح الو .«ةعاسلا
 الإ ثدحي نأ فرطتملا راسيلا نع ىطسولا ةقبطلا ييلاكيدار قاقشنال
 .ةروثلا دعب

 ةريغصلا ةيزاوجروبلل ةبسنلاب هسفن ردقلاب ةدقعم ةلكشملا نكت ملو

 نيعرازملاو «تيناوحلا باحصأو ءعانصلا مضت تناك يتلا ةرمذتملا
 بئاتك نوفلؤي ةرهملا لامعلا ريهامج عم اوناك نيذلا «مهلاثمأو نيلقتسملا
 ةدودحم ةئف مهفصوب «مهف .ةيبرغلا ابوروأ يف ةيسيئرلا نييلاكيدارلا
 .كالملا راغص نم مهرابتعابو .ءاينغألا دض ءارقفلا عم اوفطاعت ءدراوملا
 ىضفأ مهفقاومو مهرعاشم يف تتشتلا نأ الإ ءارقنلا دض ءاينغألا عم
 مهئالو يف يساسأ رييغت ثادحإ نم الدب كشلاو ددرتلا ىلإ مه

 «نييروهمجلاو .ةبقاعيلا نم ًاوخر أطيلخ ءرمألا رخآ ءاودغف .يسايسلا
 عيمج يف ًاددرتم انّوكم اوناك مهأ نم مغرلا ىلعو .نييطارقميدلاو

 ىتح .لاوحألا عيمج يف اتباث ارصنع اوناك دقف ؛ «ةيبعشلا تاهبحلا

 .لعفلاب مكحلا ىلع نورداصملا اهيف ىلوتسا يتلا ةظحللا

 .ةيروثلا ابوروأ ءاحمنأ رئاس ىف ةروطخو هيلدج رثكأ ةلكشملا تناك

 لءورط آدوباسلا 1848 هل ع 17 ةةردع ”ععايطانوبع ([م. مب ص مطر 1849]), ص. 80. )18( 
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 .ةيلاكيدارلا ةاون نولكشي نورمذتملا نوفقثملاو فيرلا ءاهجو نأك ثيح

 نادلب نم .بلغألا ىلع «نودفي مهو ءريهامجلا مه نوحالفلا ناكو

 نولمعي يتلا يضارألا كالمو تادلبلا لهأ اهيلإ يمتني يتلا كلت ريغ

 يفرش دويناركوأو 0 يل تومعي دوينامورو نويفالس مهف : اهيف

 بلت يتلا مهتناكم نع لختلل نيدعتسم اونوكي مل نم :ةءافك مهلقأو

 .نابحألا بلغأ يف يموقلا مهروعش يف افرطت رثكألا مه .لخدلا مهل

 ءةيسايسلا ةيبلسلاو لهجلا يف ةقراغ تناك نيحاللفلا ار نأ حيحص

 ال كلذ نأ ريغ « .مهل ةبسنلاب ةحلم ةيضق نكت مل ةروثلل مهتدناسم نأو

 حورلا هذه نأ امك .ةيسيئرلا مهموم نم نكت مل ةروثلا ةلأسم نأ ينعي

 درقلا تانيعبرأ يف هنم ًاغورفم ارمأ نكت مل نيحالفلا ىدل ةيبلسلا

 .1789 ماع ةيسنرفلا ةروثلا ذنم ةيحالف ةروث

 تناك اهنأ الإ ءةيضقلا هذه ىف ةرهاظلا ةوذحلا نم معغرلا ىللعو

 ءةملختملا قطانملا ثيدحم ناك ةيداصتقالا ةهجولا نمف .ام دح ىلإ ةيباطخ

 ريدقت لقأ ىلع وأ «يعارزلا حالصإلا مزلتسي ءابوروأ يقرش اصوصخ

 .ةيسورلاو «ةيواسمنلا تايروطاربمإلا يف اعئاش لظ يذلا قرلا ءاغلإ
 طاسوأ يف طاشنلا رداوب تناك «ةيسايسلا ةيحانلا نمو .ةيكرتلاو

 اميس الو «مهبلاطم ةيبلتل ام لمع نم دب ال هنأب ًادكؤم ًاناذيإ نيحالفلا
 م اذإف .يبنجألا مكحلا دض برحلا نويروثلا اهيف ضاخ يتلا نادلبلا يف

 نيدلا مه نييعجرلا إف «مهفوعص ىلإ نيحالفلا سباذتجا ءالؤه عطتسي

 ةسيئكلا لاجرو نويعرشلا ةرطابألاو هاولملا ناكو .كلذ يف نوحجنيس

 نوقثي امم رثكأ مهم نوقثي اوناك نيحالفلا نأ يه ةيكيتكت ةزيمب نوعتمتي

 ىلع كولملا ناكو .فاصنإلاو لدعلا مهنم نوعفقوتيو «كالملا ةداسلاب

 تلعف دقو .ةرورضلا دنع ءاهجولا ىلع نيحالفلا بيلأتل مات دادعتسا

 ماعو .1799 ماع يلوبان ةبقاعي دض ددرت امنود كلذ نوبروبلا ةرسأ

 توملا .. .يكستيدار شيعي" :نويدرابموللا نوحالفلا فته «8
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 ةروثلا لع زهجأ يذلا يواسمنلا لارنجلاب ابيحرت ." !كالملا ةداسلل
 نادلبلا يف نييلاكيدارلا ىلع ةحورطلملا ةمهلا نكن ل "7" ةينطول

 .فلاحتلا

 : نيتئف ىلإ نادلبلا هذه يف نويلاكيدارلا مسقنا ءانه نم
 اهلثمت تناك ىتلا) ىلوألا ةئفلا ترقأو .فرطتملا راسيلاو «نييطارقميدلا
 (<هدددناط) ثوسوك عابتأو ءادنلوه يف ةيدنلوبلا ةيطارقميدلا ةيعمجلا
 نيحالفلا ةلامتسا ىلإ ةجاحلاب (ايلاطيإ يف ينيزام راصنأو ءايراغنه يف
 ةيكلملا قوقح حنمو قرلا ءاغلإ قيرط نع «ةروثلا ةيضق مهمازتلاو
 نم عون مايف نولمأي اوناك مهنأ ريغ .ةرورضلا دنع نيعرازملا راغصل
 عم ,ةيعاطقالا اهقوقح نع ىلختت ءالبنلا نم ةقبط نيب ىملسلا شياعتلا

 نييطا رقميدلا نأ الإ .ةينطولا نيحالفلا ةقبطو كلذ نع تاضيوعت لين
 وأ يعارزلا حالصإلل سوملم جمانرب يأ ضرع عقاولا يف ىف اولهاج

 ةيسايسلا ةيطارقميدلا ىلإ ةوعدلاو ماعلا ظعولاب اوفتكاو ؛يعامتجالا
 هرمتلا حاير غلبت مل امدنع لعفلاب ثدح ام كلذو ؛ينطولا ررحتلاو
 اهلغتسي نأ نم فونخلا اهيف دعاصتي ملو ءراصعإلا دودح يحالفلا
 .(ايلاطيإ بلغأ يف ثدح امك) مهتحلصمل ءارمألا

 نم ريهامجلا نيب , ًاعارص ىروثلا لاضنلا يف فرطنملا راسيلا ناك

 اوقبس دقو .ىرخأ ةهج نم نييلحملا نيلغتسملاو بناجألا هاكحلاو «ةهج
 نع بارعإلا ىلإ نيرشعلا نرقلا يف نيينطولاو نيعامتجاالا راوثلا

 طبترت ىتلا .ةغيعضلا ىطسولا ةقبطلاو ءالبنلا ةردق يف مهكوكش

 ةلودلاب ريسلا ىلع .يرامعتسالا مكحلاب موي دعب اموي ةصاخلا اهحلاصم

 ًارثأتم مهجمانرب ناك مث نمو .ثيدحتلاو لالقتسالا قيرط ىلع ةئيدحلا

 9 ]مل ءيتعت, "آه طولمومع ءأ !'[ذملتع 3 !'ةممودنع كلذ م112165125 5 (19)

 معمماعور”* لوهطق: له 2010ع716 هنا ]ل6 0071م7 05 111671141101141 لعو ىعأءررمعو ]15107131165 0

 وردم (177 هجودمتتا و: [1>هلكماحب . 1717 لمحب , كل هدلعمتتتع], 1955), 2. 5
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 رثكأ هحرط امل ًافالخو .برغلا ىف ةديلولا ةيكارتشالاب رثأتلا لك

 ًاراوث اوناك دقف «ةيسكراملا لبق ام ةلحرملا يف "نييوابوطلا ' نييكارتشالا
 واكارك ةيروهمج تمدقأ ءانه نم .ًاعم ٍنآ يف نيعامتجا اداقنو نييسايس

 ,نيحالفلا ىلع ةبترتملا ءابعألا ءاغلإ ىلع 1848 ماع رمعلا ةريصقلا

 رثكألا حانجلا ىنبتو ."ةينطو لغاشم' ةماقإب رضحلا ءارقفلا تدعوو

 ا ًايكنالد ًاجمانرب ايلاطيإ بونج ىف يرانوبراكلا ةكرح ىف امدقت

 ءًايبست افيعض ناك ىركفلا رايتلا اذه نإف ءادنلوب انينثتسا اذإو

 لكشب ١ ء.مضت تاكرح هب تينم يذلا قافخإلا ببسب هذوفن صقانت
 ةيقبطلا مهتيوه اودقف نيذلا نيفقثملاو «ةبلطلاو «سرادملا ءانبأ «يساسأ

 .نييلاثملا نم ةلقو «ةماعلا وأ ءاهجولا تائف ىلإ اهلوصأ ىف دوعت ىتلا

 ىراصق تلذب نيذلا نيحالفلا ةئبعت ىف تاعامجلا هذه تلشف دقو
 .9”ههماذتجاو مهباطقتسال دهجلا

 يف ةفلختملا قطانملا يف نويلاكيدارلا عطتسي مل .ساسألا اذه ىلع

 ىلإ كلذ نم بناج دوعيو .ةلاعف ةقيرطب مهتالكشم اولحي نأ ابوروأ
 بسانملا تقولا يف ةبسانم تالزانت ةيأ ميدقت نع مهراصنأ لودع

 .نيحالفلا ىدل يسايسلا جضنلا بايع ىلا رخآ فبناج عجريو .نيحالملل

 فيرلا يلاهأآ روهظ ءارو ًأساسأ ايلاطيإ يف 1848 ماعلا تاروث ترج دقف

 ىلإ ةعرسب 6 ماع درمتلا لوحن ثيح) ادنلوب يف امأ .نيلمانملا

 ملف «(«ةيواسمنلا ةموكحلا نم عيجشتب «نييدنلوبلا ءاهجولا دض ةضافتنا

 نإ لب .ةيسوربلا اينانزوب يف الإ «1848 ماع قالطإلا ىلع ةروث ثدحت

 يف ءاهجولا هذفن يذلا يعارزلا حالصإلا تبحاص ىتلا تاطارتشالا

 دشح نود تلاح دق ءامدقت ةيروثلا لودلا رثكأ ىهو ءايراغنه

 قطانملا نم ليلق ددع يف ةينيزاملل ةبءماشملا ةيلاكيدارلا نإف ءرمأ نم نكي امهم (20)

 ءانغامار لثم ءلوصحملا مساقت وأ راجئتسالا وأ «ةريغصلا ةيعارزلا ةيكلملا اهيف تعاش ىتلا

 يريهامجلا معدلا نم لوقعم ردق باطقتسا ىف تحجن دق «ايناملأ برغ بونج نم ءازجأو

 .هلعبيو 8 ماع
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 قطانملا ةييلغأ يفو ٠ .ةينطو ريرحن ببنارح ضوخل «ةلماك هروصب نيحالفلا

 دونما ىز اودترا نيذلا «نويفالسلا نوحاللفلا ناك ءايوروأ قرش ىف

 نييرجملاو ناملآلا راوثلا كص ةلاعفلا عمقشلا ةادأ مه .يروطاربمإلا

١/1 

 1830 نيماعلا نيب ةيروثلا تاكرحلا نإف ءهلك كلذ نم مغرلا ىلع
 اهتافالتخا مغر ءاهنيب اميف ةكرتشم تاقلطنم ىلع ظفاحت تلظ 1848و

 امك «تيقب دقف .ةيقبطلاو «ةيسنجلاو «ةيلحملا فورظلا نع ةمحانلا
 نم ًادارفأ «ديعب دح ىلإ ء.مضت ةيلقأ ٍتامظنم «لوألا ماقملا يف ءانيأر
 وأ «ىفنملا يف نوشيعي اوناك نيذلا نيئطاوتملا نيفقثملاو ىطسولا ةقبطلا
 ةماع ناك «تاروثلا تعلدنا امدنعو) ًايبسن قيضلا نيملعتملا ماع يف
 .1848 ماعلا ةضافتنا يفف .اهيف يرجت يتلا تادلبلا ىلإ نوتأي سانلا
 دارفأ وأ ل نييرادولا راغصو ةبلطلا نم ةرشع وحن مهنيب لشق 350 طقس

 ناك امنيب .الفطو ةأرما 14 مهني ناك امك .يضارالل ةكلاملا تالئاعلا

 اطمن نويروثلا عبتا ءىرخأ ةهج نم . .20(لامعلاو نييفرحلا نم نوقابلا
 ىلإ امو ةيكيتكتلاو ةيجيتارتسإلا راكفألاو «يسايسلا كرحتلا نم اكرتشم
 نمو ءاهثارتو 1789 ماعلا ةروث ةبرجت نم هلك كلذ اودمتساو .كلذ
 .ةيملاعلا ةدحولاب قيمع ساسحإ

 ةدحتملا تايالولا ادع اميفف .لوألا لماعلا ريسفت لهسلا نمو
 ابوروأ ىف أشنت مل ءايفاندنكساو ادنلوهو ارسيوس امبرو ءايناطيربو

 ايناطيرب جراخ ديلاقتلا | هذه لثل فورظل وتتم امك .ةيعامتجالا احلا

 آن 2وضاتس نت, 1م: 1: همعمع طعزاق, هلع, 2ع 0معردناع 0] ك11 اخوه, 18548: م (21)

 17م" ءمأ قرم موت, ا,اخط هح تطاعوم ل. زن ذل. 2. 1 هينامع (آ.مملمصت ةكالقق 11/121,

9 .2 ,(1948 
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 نيتس نم رثكأ ةيقاثيملا 0 5107) راتس نرثرون لثم ةفيحص عزوت

 /ناسين يف ءارقلا نم كلذ نم عسوأ ددع ىلع عوبسألا يف ةخسن فلأ

 ةسمخ وحن عزوت هيف فحصلا تناك يذلا تقولا ىف « 721839 زيربأ

 نيرشع زواجتي دق «نرقملا كلذ نم تانيثالثلا ذنم تاعونملاو هيفرتلا

 هب احومسم يراسيلا ضيرحتلا نكي مل ءاسنرفو اكيجلب لثم ىروتسد

 ةعورشم ريغ تناك راسيلا تاميظنت نأ امك «ةعطقتم ةروصب الإ ًاينوناق

 ةفيزم ةروص هيف ترشتنا يذلا تقولا ىفو .نايحألا بلغأ ىف

 نينطاوملا" لكشت ةددحم تاقبط طاسوأ ىف ةيطارقميدلا تاسايسلل

 مادختسا ردانلا نم ناك دقف .نيمورحملا اهتايعادتب سمو " نييعرشلا

 ةماعلا تالمحلا يهو «يريهامجلا ىسايسلا طاشنلل ةيساسألا تاودألا

 «ضئارعلاو «ةيعامجملا تاميظنتلاو «تاموكحلا ىلع طغضلا ىلإ ةفداهلا

 ةلماشلا ةيناملربلا تاباختنالا قيقحت نكمملا نم نأب ايناطيرب جراخ ًايدج

 دحأ ءاغلإ وأ «ةماعلا تارهاظتلاو عيقاوتلا نم ةيريهامح ةلمح قيرط نع

 .طوغضلا ةسراممو ةماعلا ةياعدلا نم ةلمح قيرط نع ةرئاجلا نيناوقلا

 .يلاوتلا ىلع ةرذلا نوناقل نيضراعملا ةطبارو :«نييقاثيملا ةكرح تلعف املثم

 «ةريبكلا ةيعامتجالا تاريغتلا نأش اهنأش «ةريبكلا ةيروتسدلا تاريغتلاف

 .دالبلا يف ةينوناقلا ةينبلا نع لاصفنالا ىنعت

 تامظنملا نم رغصأ ةيعرشلا ريغ تامظنملا نوكت «ةداعلا ىفو

 [نهنهال0 آخعول, ريمعوع نم 1[ ءموأم, 1850-1790: 0مامنمتا زج ]برعم 1م 15/] (22)

 011165 (ل م2060: 8. ةعصمالب [1961]), م. 6

 [معمع (0مالاتطكر 716 0 مدع مورسمتا هضم 6 م هدنكمومع» »موو زم 8موصععب (23)

 1651-1814, 010:0 11151013 عجأ 5عدعو: © عد عسو] معو (امدلمص: 01010 اتمنا عونا

 21عوور 1959)
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 تايعمج لوحت نأ عقاولاو .ًايليثمم نوكي ال اهنيوكت نأ امك «ةيعرشلا
 ةعامجلا لثم ء«ةيروت - ةيراتيلو رب تامظنم ىلإ ةماعلا ةيرسلا ىرانوبراكلا
 ةقبطلا ءانبأ ٠م اهئاضعأ ددع يف ضافخنا نع رفسأ دق «ةيكنالبلا
 ىف ىأ ؛اهيف ةلماعلا ةقبطلا ةيوضع ىوتسم ىف عامترا عم .ىطسولا
 2 لوقتو .ةرهملا ةموايملا لامعو نييفرحلا نم اهيلإ نيبستنملا ددع
 تامظنملا يف ءاضعألا ةيبلغأ لثمت تناك ايندلا ةقبطلا نإ ريراقتلا
 كلذكو .©رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألاو تانيثالثلا يف ةيكئالبلا
 تحبصأ ىتلا) - نوناقلا ىلع نيجراخلا ةطبار يف لاحلا ناك
 :(زلغنإو سكرام اهمعزت يتلا ةيعويشلا ةطبارلاو لدعلا ةطبار اهرودب
 نأ ريغ .ىرقملا اهدومع مه نوبرتغملا ناملآلا ةمواملا لامع ناك يتلا
 نم ناك نيئطاوتملا نم ربكألا عاطقلاف ؛ ًايئانثتسا اعضو لثمت ةلاجلا هذه
 سرادملا ءانبأو ةبلطلا نمو «ةناكم ىندألا ءاهج ولا نم وأ ةنهملا تاقبطلا
 طابضلا نم ةبسن (ةيريبيالا نادلبلا جراخ) مهيب ناكو .مهلاثمأو
 .اهطاشن ةورذ ىف ةيرانوبراكلا ةكرحلا يف ناك امم لقأ بايشلا

 ىلإ ؛هلمكأب يكيرمألاو يبوروألا راسيلا رمتسا «كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ءأاهسمن تاعلطتلا يف كارتشالاو . مهسفنأ ءادعأللا ةبراخت ىف ءأام لج

 نييتارشميلا صاخأ ئدابلا نالعإ ' يف ءاجو .دحاو م مترا يفو

 ا سيوسو ءايناطيإو ءادنلوبو ءايفاندنكساو ءايالأو ءاسنرفو

 عرمتع 3نطس [1نطوطقحمم, ررزمتتاةانع طعاعأو» 3اةل0165 01 رم ماوزع [مسسك هز (24)

 ؟ومزوأ لل وج عرسعرل او زج خطع 1911 هناك 20113 1 (ة/كدص ءطعدأع»: 81 هم عطعوا عت

 [لوزو يوزا طءعوور 1959), مم. 114-171: 7 ؟/هزويتوع,ر ”لعو 10665 50هءاهل1ةأاع5 أ

 همزوتم ال1515 65 دق ]م5 50نزغاغ5و ةهعان ا عقر" 0ك لتكون ء, وأ. 11 (1954), مرج. 10-

 37, جدل خلهم ظدتتاع 5مل, 1 رعجعجو] با مجنورت 1مم" عك هز لمالتك لتلعتنكاع 2/101

 ©هالنصاطزو 5110165 زم طع 50مل كهلعمععور 00. 594 (8لعالا منءزع (ةهايساتت 11121015119

 2هوؤر 1957), مرد. 165-116
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 عاونأ عيمجي ددننو «دنفنو «بجشن اننإ" :(ىرخأ نادلبو ءايراغتهو

 ربتعن اننإف «قلطنملا اذه نمو .ةتباثلا ةيثراإلا تازايتمالاو ةاواسماللا

 درجمل تازايتمالا ركتحت ىتلا تاقبطلاو «نييطارقتسرألاو «كولملا

 ىف ةيسايسلا انتديقع لثمتتو .نيبصتغملا دادع ىف كالمألل امتزايح

 ةلوؤسم نوكتو هلمكأب بعشلا اهبختني تاموكح ةماقإ ىلإ ةوعدلا
 .كلذ ىلع اوقفاوي نأ الإ نييروثلاو نييلاكيدارلا مامأ نكي ملو .””همامأ

 نم نكلو .ةكرحلا ةيرحب ةيكلملا هيف عتمتت ًاعضو لضفي يزاوجروبلاف

 نيب ةرتفلا ريتاسد يف لالا ناك امك) ةيسايس تازايتماب عتمتن نأ نود

 .(كلمتلا ةلاحب ًائهر تيوصتلا تلعج ىتلا 1832و 1830 نيماعلا

 رومألا نأ يف كش الو .اهميمأت ىلإ ىعسيس يعويشلا يكارتشالاو

 ءافلحلا عيمج هيف أدبي ًافطعنم (ايناطيرب يف نييقاثيملا عم ثدح امك) غلبتس

 ,«تازايتمالا باحصأو نييطارقتسرألاو كلملا دض اوفقو نيذلا نيقباسلا

 ةهجاوم ىلإ كلذ دعب عارصلا لوحتيو «ءضعب ىلع مهضعب ضاضقنالا
 يأ يف دحلا اذه ىلإ لصت مل رومألا نكلو .لامعلاو نييزاوجروبلا نيب

 .كاذنا ةموكحلا فوفص يف نكت ملف .1848 ماعلا لبق رخآ ناكم

 لب .دادلبلا نم ليلق ددع يف ىربكلا ةيزاوجروبلا الإ «ةيمسر ةروصب

 نوفرصتيو مهسفنأ نوربتعي اوناك ًايعو نييراتيلوربلا نييعويشلا رثكأ نإ
 ةيطارقميدلا ةيلاكيدارلا ةكرحلا يف فرطتملا يراسيلا حانجلا مهفصوب

  ةيزاوجروبلا' ةيروهمحملا تازاجنإ نوربتعي اوناكو «ةماعلا

 ةيكارتشالا ققحتل اهنع ءانغتسالا نكمي ال ةيديهمت ةوطخ " ةيطارقميدلا

 سكرام هعضو يذلا يعويشلا نايبلا نأ حيحصو .مدقتلا نم ًاديزم

 يف «ناك هنأ الإ ؛ةيزاوجروبلا عم ةلبقملا برحلاب ًانالعإ ناك زلغنإو
 لب .ايناملأ يف لقألا ىلع ءاهعم نهارلا فلاحتلاب ًانالعإ ءهسفن تقولا

 ييعانص ةيعمج يف ةلثمملا ًامدقت رثكألا ةيناملألا ىطسولا ةقبطلا نإ

 (6م18ع 100 عأد5 م7220 (0ها1ع هما كلي 177. طئانهمب 877 17هباتسع امنع (25)

 انآ همعرجاعررتك, عاما ]82ه علاك, 7875-1789 (آ.هصلمصن !/لدعصتلافمب 1951)ب م. 2
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 ز/هنم ةيلاكيدارلا اهتفيحص ررحي نأ سكرام نم تبلط «دنالنيا رلا
 أقوب اهفصوب ال اهررحن نأ لبقف 585 ماع 10/101711: 18

 .اهميعزو ةيناملألا ةيلاكيدارلا ناسلب قطانلا وه هرابتعاب لب  ةيعويشلل

 عاضوألا ىلإ رظنلا يف كارتشالا درجم زواجت يبوروألا راسيلا نإ
 ام ىلع ًءانب «ةروثلا ةريسمل ةكرتشم ةروص عضو ىلإ ةدحاو ةيواز نم
 يف أشنت فوسف .1830 ماعلا نم هل تاسمل ةفاضإ عم «1789 ماع ىرج
 ىلإ ءقحال تقو يف .«يدؤتو «ةلودلل ةماعلا نوؤشلا يف ةمزأ مهريدقن
 ةيرانوبراكلا ةركفلا ةيقادصم ءةديازتم ةروصب .تددبت دقو .درمتلا مايق
 راشعالاب ذخوي نأ نود نم ءدرمت وأ بالقناب ةبخنلا مايق ىلإ ةيعادلا
 نادلبلا يف الإ ةركفلا هذه تبثت ممو) يداصتقالا وأ يسايسلا خانملا
 عونلا اذه نم تاللواحم ةدع هب تينم يذلا عيرذلا لشفلا دعب .ةيريبيألا
 [841 نيماعلاو .1834و 1833 نيماعلا نيب ثدح امك ءايلاطيإ يف
 سيول اهب ماق يتلا ةيبالقنالا تالواحملا يف وأ «لاثملا ليبس ىلع [84كو
 يف سيراتملا كلذ دعب ماقتسو .(1836 ماع نويلبان قيقش نبا نويلبان
 نيفرطتملا ةلاح ىف) وأ ناملربلاو ءرصقلا ىلإ راوثلا هجوتيسو .ةمصاعلا
 ثلثم ملع يأ نوعفريو ؛ةيدلبلا ىنبم ىلإ (1792 ماع نوركذي نيذلا
 ةموكح نوفلؤيو .ةيروهمجلا نونلعيو ءمهلوانتم يف نوكي ناولألا
 ةيمهألاب ماع لوبق ةمث ناكو) ديدجلا مكحلا دالبلا لبقتت .ٍذئدنع .ةيلافتنا
 ةداعإب عرشت مل تاموكحلا نأ نم مغرلا ىلع ءمصاوعلل ةمساحلا
 .(نييروثلل دونحلا يدصن تايلمع ليهستل 8 هاعلا دعب الإ اهطيطخت

 «نيحلسملا نينطاوملا نم ينطو سرح ميظنت ىلإ كلذ دنع راصيسو
 ةموكحلا حبصتسو .ةيسيسأت ةيعمجل ةيطارقميد تاباختنا يرجتسو
 .لوعفملا ذفان ديدجلا روتسدلا حبصيس امك ؛ةمئاد ةموكح ةيلاقتنالا
 تاروثلل ىوخألا نوعلا ميدقتب ديدجلا مكحلا اظن أديبس .كلذ دعبو
 ام نوكيسو «ءانثألا كلت يف تعلدنا دق ديكأتلاب نوكتس ىتلا ىرخألا
 ترج ىتلا ثادحألا مدقتو .ةروثلا دعب ام تامهم نم كلذ دعب ثدحي
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 وأ هلمع نيعتي امل ةيح جذامن 1799و 1792 نيماعلا نيب اسنرف ىف

 نييروثلا طاسوأ يف ةبقاعيلا بلغأ ناهذأ يف مامتهالا زكرت دقو .هيشاحت

 ةيداعملا ةيبنجألا وأ ةيلحملا ىوقملا دض اهنع عافدلاو ةروثلا ةيامح ىلع

 راسيلا ىلإ اليم رثكألا يسايسلا نإ لوقلا .مومعلا ىلع ءنكميو .ةروثلل

 ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيزكرملا ىلإ يعادلا يبوقعيلا أدبملا ىلإ اليم رثكألا وه

 وأ ةيزكرماللاو «ةيلارديفلا لوح نييدنوريجلا ئدابم لباقم ةددشتملا
 .تاطلسلا نيب لصفلا

 ىتلا ةيوقلا ةيديلقتلا ةيممألا ةعزنلا ةكرتشملا ةرظنلا هذه ززع اممو

 ةماعزب ىئاقلتلا لوبقلا اوضفر نيذلا نييموقلا طاسوأ يف ىتح ترمتسا

 بوعشلا عيمج ةيضق نإ .سيراب ةمصاعلا وأ اسنرف يأ ؛ةلود ةيأ

 رثكأ ريرحت نأ اهادؤم ةحضاو ةقيقح نع رظنلا انفرص ول ىتح ء.ةدحاو

 راطإ يفو .ةيرصيقلا تايكلملا ةميزه ءانمض .ىنعي ةيبوروألا لودلا
 اهتلغتسا ' يتلا) ةينطولا ءاوهألاو تازيحتلا رثدنتس «يمعألا ءاخإلا

 دمتعي ناك امك . بوعشلا عمقل روصعلا عيمج يف تاطلسلا

 تائيهلا ةماقإ ىلإ ةيمارلا تالواحملا فقوتت ملو 0 نويطارقميدلا

 ينيزام اهسسأ ىتلا "ةاتفلا ابوروأ ' نم «ةيمنألا ةيروثلا تامظنملاو

 ةطبارلا" ىلإ ,ةميدقلا ةينوساملا  ةيرانوبراكلا تاليودلا ةهجاول
 تاكرحلا طاسوأ يفو .1847 ماع "نادلبلا عيمج ديحوتل ةيطارقميدلا

 هذه لوصح عم صقانتلاب ةذخا ةيممألا ةعزنلا هذه ةيمثأ تناك «ةيموقلا

 نيب تاقالعلا نأ هيف نيبت يذلا تقولا ىف ءاهلالقتسا ىلع لودلا

 تديازت دقو . .لبق نم ًاضرتفم ناك امك ءاخإلاب مستت نكت مل بوعشلا

 هجوتلا تنبت ىتلا ةيروثلا  ةيعامتجالا تاكرحلا يف ةيمنألا ةعزنلا ةوق

 أزجتي ال ًاءزج ءاديشنو ًاميظنت اهفصوب ."ةيممألا" تدغو «يراتيلوربلا
 .رشع عسأاتلا نرقلا نم قحال تقو يف ةيكارتشالا تاكرحلا نم

 نيب ةيمنالا ةعزنلا تززع يتلا ةيضرعلا لماوعلا نم يفنلا ناك
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 ىلع ءوجل يبلاط وأ نيئجال مهرابتعاب اوعمجت نمم نيبرتغملا نم يبوروألا
 ىلإو ءارسيوسو اسنرف :اهنم ءأيبسن ةليلق نكامأ يف دوقع ةدع ىدم
 دنع ًادج نيتديعب ناتكيرمألا تناكو) اكيجلبو ايناطيرب ؛لقأ دح
 مهضعب باذجنا نم مغرلا ىلع ىلع «ةتقؤملا ةيسايسلا ةرجهلا ىف و نيبغارلا

 نيرجاهملا نم فلأتي نييفنملا ءالؤه نم ربكألا عاطقلا ناكو .(امهيلإ
 حوارت هو 1 ماعلا ةميزه رثإ مهدالب نم اوحزن نيذلا نييدنلوبلا
 ناملألاو نييلاطيإلا نم مث ؛'*”فالآ ةتسو فالآ ةسمخ نيب مهددع
 ريغ نيرجاهملا نم ةريبك تاجوم لعفب مهدادعأ تديازت نيذلا)
 نادلب يف اهءاطوأ جراخ ةرقتسملا ةيلحملا تاعامجلا وأ نييسايسلا
 نم تاعامج تناك ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا لولحبو .(ىرخأ

 امتالوج لالخ ةيروثلا راكفألا تبرشت دق ءايرثألا سورلا نيفقثملا
 ةئيبلا نم ًانامأ رثكأ ءاوجأ يف شيعلل اهيعس وأ «جراخلا يف ةيساردلا
 .نيزانزلاو قيزاوخلا نيب (الذءطما88 5) لوألا ال وكين دهع ىف تعمج ىتلا
 وأ ةريغصلا نادلبلا نم نودفاولا ءايرثألا نوميقملاو ةبلطلا رشتنا امك
 يفاقثلا عاعشإلل ًازكرم امهنم لك تناك نيتللا نيتنيدملا يف ةفلختللا
 ةلعب اهدعبو «سيراب :قرشلاو ةينيتاللا اكيرمأو ءابوروأ يقرشل
 انييف «طاوشأ

 ءمهسفنأ نومظني نورجاهملا ناك .هذه ءوجللا زكارم يفو
 .« ضعبب مهضعب ددنيو .نوروازتيو .نومصاختيو .نوسفانتيو

 ىلإو .نويدنلوبلا حبص و .ىرخأ نادلب وأ مهن :اطوأ ريرحتل نوططخيو
 براح ىذلا 0 ىدلابير اغ مهتم ناكو) نويلاطيإلا .لقأ دح
 نولثمي «(ةينيتاللا اكيرمأ نادلب نم ددع ريرحت لجأ نم ىفنلا يف يف

 بورحو تاضافتنالا لك تناكو .نييروثلا نيلضانملل ةيممألا بن
 ملام ةصوقنم 1871و 1831 نيماعلا نيب ةرتفلا اهبتدهش يتلا 5

 ]. طب ءاك,  “طسصتومكلمو مسح 2هاهصل زه طع [!9اط ه0 20غط (26)

 © مخ عير" طموياعنأمن» كايمتعك, 801. 6 (1953-1952), مص. 45
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 قدصيو .نييدنلوبلا نيبراحملا وأ نييركسعلا ءاربخلا نم قرف اهززعت

 لالخ ايناطيرب يف ديحولا حلسملا درمتلا لع - ضعبلا ىري امك كلذ

 ابرتغم نإف «نييدنلوبلا ىلع رمألا رصتقي ملو .9 ءاع ةيقاثيملا ةلحرملا

 ([1جرتنم [مضتمع) غنيراه وراه وه فبوعشلا ريرحتب امتهم ايجذومن

 لجأ نم يلاوتلا ىلع براح .(معزي ناك امك) لصألا يكرامنادلا

 ىلإ ينيزام ةماعز تحن مضناو «(1830-1831) ادنلوبو «21821) نانويلا

 'ةاتفلا ايفاندنكسا" مث ."ةاتفلا ايلاطيإ"و "ةاتفلا اينالأ" فوفص

 اكيرمأ يف ةدحتم تايالو لجأ نم لاضنلل طيحملا ربع مث «ةهوبشملا

 يف رشن دقو .1848 ماعلا ةروث يف ةكراشملل دوعي نأ لبق «ةينيتاللا

 نم تارطق"و ."بوعشلا" لثم نيوانعغ لمحت الامعأ ءانثألا كلت

 .77" يفانيدنكسا رعاش نم دئاصق"و «"ناسنإ تاملك"و .' مدلا

 ىلعأ لاثمو كرتشم ٌريصم نيلحرتملاو نيبرتغملا ءالؤه عمج دقل
 ءاهسفن ةيسيلوبلا ةدراطملاو رقفلا تالكشم مهرثكأ ىناعو «كرتشم

 نيضرحملا ءالمعلا سئاسدو ءسسجتلاو «ةعورشملا ريغ تالسارملاو
 تانيثالثلا يف ةقلطملا تايكلملا تناكو .ناكم لك ىف نيرشتتنملا
 يف كلذ دعب ةيشافلا نأش اهنأش ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألاو

 .نيكرتشملا اهئادعأ نيب طبرلا يف ةعراب «نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا
 تدعو يتلا «ةيعويشلا نإف «نامزلا نم نرق وحن دعب لاخلا ناك املثمو
 تنذدتجا .ملاعلا ىف ةيعامتجالا ةمزآلل لولحلاو تاريسفتلا ميدقتب

 كلذب تفاضأف «سيراب اهتمصاع ىلإ يفاقثلا لوضفلا يوذو نيلضانملا

 ءاسنلا الول") ةنيدملا ىف رحسلا نطاوم ىلإ تايرغملا نم ةلسلس
 (8/1215 امطأ واننا ؤ' 2 لو " شيعلا قحتست ةايحلا تناك امل «تايسنرفلا

 : رظنا ,ىفنملا يف ءامظع يف عذقملا عينشتلا ىلع هتردقو هتبهوم نم ًابناج هل صصخ امدنع

 امنا اطلقت “اطلاع 0هووعج 8لكمعمصعت لعد الل” ذصن ]عمما الكفن عمأ طلوع

 ]71 ءالمنع) ط1 ععاك. ]8 ءماعع (ظعتاتلست ]د«اعاع ال تلقهعر 1960), ؟؟هآ. قرم. 292-298
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 نورجاهملا لكش .هذه ةرجهلاو ءوجللا زكارم ىفو 2015 عور 1
 ططخت «نايحألا بلغأ يف نيمئادلاو «نيدفاولا نييفنملا نم تاعامج
 اميف نوقمتي وأ اضعب مهضعب نوبحي اونوكي ملو .يرشبلا سنجلا ريرحتل
 اوناك دقل .مهرظتني ًادحاو ًاريصم نأب نوفرتعي وأ .ماودلا ىلع مهنيب
 - تعلدنا يتلا ةيسوروألا ةروثلا نورظتنيو ءأعم مهسفنأ لوتيم

 «طوععإو 0١( 84ةمع زر 8منكودعأاكر 9 ةلقمعط [847,:* رييمرأ لا وتد»ع 1ءلم1 لع (28)

 وعمار: (نما]ءعاعم ]77مم 001
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 هباسلا لصفلا

 ةيموقلا

 ةلاسرلا قيقحت يف مهسي نأ يه ءةصاخ ةلاسر بعش لكل'

 .بعشلا ةيموق نوكت ىتلا ىه ةلاسرلا هذهو .ةيناسنالل ةماعلا
 ."ةسدقم ةيموقلاو

 .1834 « "ةاتفلا ابوروأ" ىدل 'ءاخإلا نوناق'

 اهيدي ىدحإ يف لمح ىهو .ةلادعلاو ةيرحلا لثمت ىتلا ةيزنوربلا

 ىصاقأ ىصقأ ىف ةراضحلا ةعشأ رشنتس ىتلا ريونتلا ةلعش

 عرهّيسو .سانلا نيب مكحلا نازيم ىرخألا يف لمحتو .ةرومعلملا

 سانلا مهسفنأ مهو ؛تاعزانم نم مهنيب ام ةيوستل سانلا اهيلإ

 اننولكري نيذلا مهو «قحلا يه ةوقلا نأ نآلا انل نودكؤي نيذلا

 ."ءاردزالاو راقتحالا ةيذحأب

 خابماه ناج رهم يف (51ع1©061216111) رفياقتبيس اهاقلأ ةبطخ نم

2 . 
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 ةيروثلا ةكرحلا يف ءانيأر امك .قاقشنالا عقو .1830 ماعلا دعب

 ىهو «قاقشنالا اذه ىلع ةبترتملا حئاتنلا ىدحإ قحتستو .ةماعلا

 ..ًاصاخ ًامامتها ءاهتاذل ةيعاولا ةيموقلا تاكرحلا

 اهسسأ ىتلا "ةاتفلا" ةامسملا تاكرحلا روطتلا اذه لثمي ام زربأ نإ

 :"ةاتفلا ايلاطيإ" :اهنمو 01830 ةروث دعب ينيزام يبيسويج اهيف رثأ وأ
 اسنرف"و «"ةاتفلا اينالآ"'و ."ةاتفلا ارسيوس"و «"ةاتفلا ادنلوب"و

 «نرقلا كلذ نم تانيعبرألا ىف ءاهلثمو «(1831-1836) 'ةاتفلا

 ةحجانلا ةديحولا ةيروثلا ةمظنملل فّلّسلا ةباثمب ىهو «"ةاتفلا ادنلريإ"
 رشع عساتلا نرقلا علطم يف ةعئاشلا جذامنلا رارغ ىلع تماق يتلا
 ةيدنلريإلا ةيوخألا" وأ "نيينانيفلا' ةمظنم يهو «ةينماضتلا تايوخألل
 وهو .يذيفنتلا اهعارذ مساب عسوأ قاطن ىلع تفرع يتلا ."ةيروهمجلا

 دحب ةمهم تاكرحلا هذه نكت ملو .'يدنلريإلا يروهمجلا شيلا '
 مدعو ماتلا زجعلاب اهتباصإل ايفاك ينيزامب اهطابترا درجم ناك دقف ؛اهتاذ
 اهنأ كلذ ؛ةغلاب ةيممأ اهل ناك دقف ءةيزمرلا ةهجولا نم امأ .ةيلعافلا

 ةيموق تاكرح بناج نم ةقحال ةلحرم يف راعشلا اذه ينبت ىلإ ريشت
 ىلع ًاليلد لثمت اهنأ امك ."ةاتفلا ايكرت"و "ةاتفلا كيشتلا" لثم ىرخأ
 يف ورغ الو .ةلصفنم ةيموق تاراسم ىلإ ةيبوروألا ةيروثلا ةكرحلا ككفت
 هذه عيمجل ةيذيفنتلا تاوطخلاو تايجيتارتسالاو جماربلا تلئامت نأ
 عيمج يف تناكو اهتعفر يتلا مالعألا اضيأ تهاشت لب «تاراسملا

 نكي ملو .ناولأ ةثالث ىلع ءلاكشألا نم لكشب «لمتشت ًابيرقت تالاحلا
 ةيموق ةكرح ةيأ بلاطمو مهبلاطم نيب ًاضقانت ةمث نأ نوري اهؤاضعأ

 ىلع اعيمج اهتردقبو ءاهنيب اميف يخاتلاو ءاخإلاب اونمآ مهنإ لب «ىرخأ
 ىلإ ليمت اهنم لك تناك «ىرخأ ةهج نمو .دحاو تقو يف اهسفن ريرحت
 صلخملا رود ىنبتت نأب لوألا ماقملا يف اهتمأو اهبعشب اهمامتها ريربت
 .(ينيزام ىلإ ةبسنلاب) ايلاطيإ نمف .ءاوسلا ىلع بوعشلا عيمجل ذقنملا
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 ةيرحلا بورد ًادبتس «((811 141 6812) شتيفييكيم رظن ىف) ادنلوبو

 ةيلايربمإلا لب «ةظفاحملا تاسايسلا نأ تفاللاو .ضرألا بوعش عيمجل

 ءالعإ ىف كلذ ىلجتيو ؛هسفن حجهنلا اذه تكلس دق «ةيرامعتسالا

 امورب نينم ملا فقوم وأ « " ةسدقملا ايسور' نأش نم سورلا نييف'السلا

 نأ قحاال تقو يف ملاعلا فبوعش عالبإ ىف | وبهسأ نيذلا ناملالاو ءةثلاثلا

 .مايالا كلت ىف ؛ةيسنرفلا ةروثلا ىلإ هلوصا يف دوعي ةيموقلا موهعم

 لحاإو قلطنمو .ةدذحاو هيروث ةلودو ءةدحاو ةميظع ةروث ةمئ تناك

 .عمجأ ماعلا يف ريرحتلا تاكرحل ديحو يروحم كرحمو «تاروثلا عيمتج

 امب سبتلملا داشرتسالا امأ .ابئاص اينالقع ارمأ سيرابب ءادهتسالا ناكو

 نيرجاهملا نم ةنفح يديأ ىلع) ايناملا وأ ءادنلوب وأ ءايلاطيإ يف رودي
 .نييدنلوبلاو ءنييلاطيإلل الإ ريثكلا ينعي نكي ملف .«(نينماضتملا

 .ناملآلاو

 تايوخألا كلت ىف ةيوضعلا ىلع افقو يروثلا رودلا ناك ولو

 اهنأ ريغ .مامتهالا نم ديزملا قحتست تناك امل «ةيروثلا  ةيموقلا

 يعولا يف رولبتت تناك ةردقو ًاذوفن رثكأ ىوق روهظ يف تسكعنا
 .ةجودزملا ةروثلل ةجيتن رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف يسايسلا

 كالم طخس ىف لثمتت ةرشابملا ةيحانلا نم ةوق رثكألا ةرهاظلا تناكو

 نم ايند ةحيرش وأ ىطسو ةقبط غوزبو .ءاهجولا وأ راغصلا يضارآلا
 نيتاه ناسلب قطانلا ناكو «لودلا نم ديدعلا ىف ةينطو ىطسو ةقبط

 .نايحألا رثكأ يف نوينهملا نوفقثملا مه نيتتفلا

 يف ةروص ىلجأ يف راغصلا ءاهجولل يروثلا رودلا ىدبت امبرو
 ديعب نمز ذنم نيدلبلا نيذه يف كالملا رابك ىأترا دقف .ايراغنهو ادنلوب

 نيطاسألا ناكو .ةيبنجألا ةرطيسلا عمو قلطملا مكحلا عم اوحلاصتي نأ

 ةايحلا يف مهتناكم تحس رث كفو .مومعلا ىلع كيلوثاكلا نم نويراغنهلا

 ةروث ىلإ مضني ملو «ءانييف عمتجم يف طالبلا ةدمعأ نم مهفصوب ةماعلا
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 ةيروث ًاحور ةيضاملا ةديجملا مايألا تخفن دقو .مهنم ةليلق ةلق الإ 8
 هبش بازحألا نيب ًاذوفن رثكألا نأ ريغ .ةناكملاو لالا باحصأ يف ىتح
 ' ريبمال ليتوأ" نم نآلا لمعي ادغ يذلا نييرصيقلا عمجت وهو «ةيموقلا
 لمعلا لضفيو ءايسور عم فلاحتلا ىلإ ليمي امئاد ناك «سيراب يف
 ةهجولا نم .«تاكرحلا هذه ىلإ نوبستنملا ناكو .ةروثلا ىلع ىسامولبدلا
 يف داصتقالا عم .مهتابلطتم لين ىلع نيرداقلا ءايرثألا نم .ةيداصتقالا

 مهيضارأ نيسحت يف ةيفاك ةروصب رامثتسالا ىلع ىتحو «قافنإلا

 دقو .ةرتفلا كلت يف يداصتقالا عسوتلا نم اوؤاش اذإ عافتنالل ةيعارزلا
 نيلدتعملا نييلاربيللا نم دحاو وهو «(526ءطعطإلا) ينيشيز تنوكلا ماق

 .لماك ماع لخد ميدقتب .«يداصتقالا ومنلا ةاعد نمو ةقبطلا هذه نم

 سيلو .مولعلل ةديدجلا ةيراغنهلا ةيميداكألل ءنيرولف فلأ نيتس وحن وه
 عربتلا اذه ءارج ررضت دق هيدل ةشيعملا ىوتسم نأ ىلإ ريشي ام ةمث
 نكي مل نيذلا ءاهجولا نم ديدعلا نإف .ىرخأ ةهج نمو .ميركلا

 نيرخالا ءارقملا نيعرازملا نع مهزيمي ام .مهدلوم ءانثتساب ءمهيدل

 اوناك (ءاهجولا ةناكم مهسفنأل نوعَّدي ايراغنه يف ناكسلا نْمُث ناكو)

 ةسفانم يف ةبغرلا ىلإو «مهحابرأ اوديزيل هنورمثتسي لام ىلإ نورقتفي
 مهعسوب نكي مل اذإو .ىطسولا ةقبطلا ةورث ىلع لوصحلل دوهيلاو ناملآلا

 مهنإ ثيحو ءروجأ نم هنوضاقتي ام ءارج ةقئال ةشيعم اوشيعي نأ
 ملعلاو ةبغرلا مهيدل ترفوت اذإ ء.نوعيطتسي مهنإف «ةيدنجلا نم اومرح
 .ةيفاقثلا فئاظولا اولوتي نأ وأ «ةيرادإلاو «ةينوناقلا نهملا اوسرامي نأ

 ءالؤه ناك دقل .نويزاوجروبلا اهركتحي ىتلا ةطشنألا جراخ نكلو
 مكحو ءابرغللو .«قلطملا مكحلا ةضراعمل ةنيصحلا ةعلقلا مه ءاهجولا
 يف لاحلا تناك امك «نورتستيو «مهادلب يف ذوفنلاو ةطلسلا باحصأ
 ناكو «تاعطاقملا ميظنتو ةينيفلاكلا نم حجودزم طئاح ءارو ءايراغنه

 ءالوه ىدل طخسلاو ةضراعملا فقاوم ىموقلا رايتلا ىف بصت نأ ًايعيبط
 .بصانملاو فئاظولا نم ديزم ىلإ مهعلطتو ءاهجولا

 لامعألا تاحصأ تاقبط ىدل ةيموقلا ةعزنلا نأ تاقرافملا نمو
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 طوول متدلازلا

 .ىرخألا تائفلا ىدل تناك امم ةدح لقأ ةرتفلا كلت ىف تناك ةيلحملا

 نم ريثكلا لمحي ناك ةدحوم ةعساو قوس دوجو نأ ىف كش الو

 ىنغتي ناك ام ىلإ رظننلو .ايلاطيإو ايناملأ لثم نينأزجم نيتلود ىف تازيملا
 (( 215/710 عيمجلا قوف ايناملأ ديشن فل ٌؤم مايألا كلت يف هب

 .قاسلا تاطبرو ةيذحألاو .ءتاصقلملاو ريزتخلا محلا : 65//4)

 هذه تققح دق .''”ةعجلاو «لوزغملا نطقلاو ءنوباصلاو .ءفوصلاو

 نم ًاعون تفلخ ذإ «ةيموقلا ةعزنلا هقيقحت نع تزجع ام رصانعلا

 نم مغرلا ىلعو .ةيكرمجلا ةدحولا لالخ نم ةيقيقحلا ةينطولا ةدحولا

 يف «لاثملا ليبس ىلع نفسلا باحصأ نأ ىلع ليلد ةمث نكي مل .كلذ

 اوناك «(يدلابيراغل يلاملا معدلا نم ريثكلا دعب اميف اومدق نيذلا) اونج

 هلمحت يذلا عساولا يراجتلا راهدزالا ىلع ةيلاطيإ ةينطو اقوس نولضفي
 تايؤوُنلا زييمتلا اذه نم رمذتت دقو .طسوتملا رحبلا ضوح ىف ةراجتلا

 تايروطاربمإلا ىف ةنيعم تاعطاقم ىف تأاشن ىنلا ةيراجتلاو ةيعانصلا

 ىلع لضفت ءاهقامعأ ىف «تناك اهنأ الإ .تايموقلا ةددعتملا ةعساشلا
 قاوسألا ىلع كاذنآ اهمامأ ةحوتفملا ةضيرعلا قاوسألا حضاو وحن
 مهسي ملو .لبقتسملا يف ىنطولا لالقتسالا نع مجنتس ىتلا ةريغصلا

 اهلك ايسور باوبأ مهمامأ تحتف نيذلا «نويدنلوبلا ةعانصلا باطقأ

 ىتح ةيدنلوبلا ةيموقلا ةكرحلا يف سوملم رود يأب ءاهعيراصم ىلع
 هنأ «ءكبشتلا نع ةباين «(2213ع]1كإل) ىكالاب نلعأ امدنعو .نيحلا كلذ

 ةيكلملا وعدي نكي مل هنإف «"اهُقلخ ٍبجوتل .ةدوجوم اسمنلا نكت ملول'
 ميلس يداصتقا ليلحت نع ربعي ناك لب «ناملألا دض هبعش ةدناسم ىلإ

 بلغي ةعساو ةيروطاربمإ يف ةيداصتقالا ةيحانلا نم امدقت رثكألا عاطقلل

 ةيداصتقالا حلاصملا تناكو .ىرخألا يحاونلا عيمج يف فلختلا اهيلع

 ةعامج تناك ثيح اكيجلب يف لاحلا يه امك «ةيموقلا حماطملا ردصتت

 1هلزلر1سقهطس 72م5 !هلاععواعاطعد, “ادعم آاطهناقعطع 2مأ1] معاصر اضن [1ةكةمسمسم (])

 ؟011 1هلل عيدا عاعمر اندعما 1 ةكعأطم ط1 لع“
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 ءاع اهم تقحلأ يتلا نييدنل وهلا اجلا تاعامج ةرطبس لظ ىف قوقحلا
 .ةيئانثتسا ةلاح تناك هذه نأ الإ . 15

 حئارشلا نم ةلحرملا كلت يف ةقبطلا ةيموق ىلإ نيعادلا زربأ ناك
 تائفلا نم يأ «نيفقثملاو «نييرادإلاو «نيينهملا نم ىطسولاو ايندلا
 لامعألا ساحصأ تاقبط نع عبطلاب .نوزاتمي ال مهو) ةملعنتملا

 .«تاراقعلا وريدم نوكي ثيح «ةفلختملا نادلبلا يف اميس الو «ةيراجتلا

 ةورثلا مه دل مكارتت ١ نيذلا مه مهلاثمأو نوماحملاو ءلودعلا باتكلاو

 ةقصطلا م ةيموقلا ةكرحملا عئالط نإف «قدأ ةرابعبو .(فايرألا نم

 تددح ىتلا طوطخلل امفو اهقيرط تقشو ةكرعملا تضاخ دق ىطسولا

 اولخد نمن .ىب "دزحلا لاجرلا ' نم ةريعع دادعأ طاسوأ يف ميلعتلا مدقت

 مدمن ربتعيو . .ة ريعص ةواص بيصن نم . نيبللا كلذ ىتح « تناك نيدايم

 عازنلا قبس دقو .ةيموقلا ةوعدللا ةيعاولا زكارلا :تاعماجلا اميسالاو

 األ ةيضقلا لوح عاهتبوكو ليك يتعماج نيب عازن هل دو 7

 .نرقلا كلذ نم تانيعبرألا ىف

 .اليلق ّلظ يلامجإلا "نيملعتملا" ددع نأ عم ءالهذم مدقتلا ناكو
 يف اسنرف ىف ةيموكحلا هيسيللا سرادم ىف ذيمالتلا ددع فعاضت دقل
 .لظ ىف ةقئاف ةعرسب ديازتو «1842و 1809 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا
 ددع ناكو) 1842 ماع ًافلأ 19 نم لقأ لظ هنأ الإ ءويلوي /زومت ةيكلم
 يف ناك «1850 ماعو .(ًافلأ 70 وحن '*”كاذنآ ىوناثلا ميلعتلا نوقلتي نم
 ناكسلا ددع لصأ نم ةيوناثلا سرادملا ةذمالت نم أفلأ 20 وحن ايسور

 عم: عمو 17 ءئللب 8ك مأرءع ل6 1' ءوععأ عرتعرتتعرتا 52001: م1ع عنا 1 هناعع ( 2)(185- )02(

 1920) (طومأو: ظوؤنمأب 1921), م. 2
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 ةبلط ددع ناكو «*””ةمسن نويلم نيتسو ةينامث غلب يذلا يلامجإلا
 نأ بعصيو .ديازت يف ناك هنأ عم .عبطلاب كلذ نم لقأ تاعماجلا

 ررحتلا ةركف مهتمجاه نيذلا ةيسوربلا ةيميداكألا دهاعملا بابش نأ كردن

 ددع نأو «سلاط ةئمسمحو افلأ مهددع زواجتي م 1[ 5 ماعلا لعب

 مكح تضوق يتلا لماوعلا نم ناك يذلا . " كينكتيلوبلا " ىف نيسرادلا

 ابناش نيسمحو ادحاوو ةئمسمحو افلأ ناك ؛«5 ماعلا دعب نوبروبلا ةرسأ

 ىف بلاط ةئم هلدعم ام يأ «1830و 1815 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف

 ةراقلا يف تاعماجلا ةبلطل يلامجإلا ددعلا نأ «لابلا نع برغي الو .ةنسلا

 يف نكي مل .ةيروثلا ريغ ةيناطيربلا رزحلا يف ىتح ءاهلمكأب ةيبوروألا

 تلظ دقو ."*فلأ 40 ىلع ديزي «1848 ماع يبالطلا يروثلا دملا ةرمغ
 ىلإ 1825 ماع 1700 نم ايسور يف تعفتراو «ديازت يف دادعألا هذه

 ىلع تأرط يتلا تالوحتلا نإف «عفترت مل ول ىتحو .1848 ماع 0

 ةئف اهفصوب اهتاذل ًاديدج ًايعو اهيف تدّلو دق '”تاعماجلاو عمتجملا
 ةتس وحن مضت تناك سيراب ةعماج نأ ركذتي نم ةمث سيلو .ةيعامتجا
 ال هنأ الإ .9ةروخلا يف لفتسم رود ىأب اوموقب ل مهل ؟ بلاط فالا

 اكمح11ع اماناك اللعأم# ]قل عاعزلعب طل دكا نعاأمت لأن عمالصأع (طةنتح: [ططهعاطعأاع ها (3)

 هاعب 1872), 5. 8

 [1علصعط 2 هسلععمب, 0 ءدعزأءأاراع لعد 0 ه]ءاماعبت نستمع: ءطاك تنير لع (4)

 1 ءاي1ىئن/ع)1 انتل 5 عاتباءت»  الدقطع وأ قاعت» »071: 4 هكعهناع لعد قا !اءاوأأ عنك ملك عب

 0 ءوعربرسو#" 1, 2 7015. البالاأ 8عومم 0ع عت 1 ءلعداعطأ ةهلتك لعرر !ءالدمووزوعطعم الطاعن عظام 2,

 انزل عموما. ان دعطع طالب ءازعرتأاع طسلأ. (آطعامجا مب ال ءعالغ ةنطل (نمدنص., 1896-1897), 01. 2

 م. 703, ءأ ملعاسع اندست 0, "طلعو طاغبع5و لع !'ةعماع مما ععطصتوالعي, 1815-1848”

 1 عمتنع ل 151617 ع ربجملع وع ها نقر عتمم »و771, ا/01. 5 (1958)

 يف كيجلبلاو ناملألا ةبلطلل يلامجإلا ددعلا ناك ء«رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا يف

 1[. كمدعومم “طلع :رظنا .بلاط فلأ رشع ةعبرأ «لدعملا لع «ىساردلا لصفلا

 آءءولتعم2؟؟ ناطقا 0155م لعام الط1ل مولا هنعط لعع طمس مادوعط انعطمقأعم اهبل اتنتا ةط20 ل“

 ل 3117 انعام ]خت ]ل وتمدد ملةاعءمرعمجصتع هضم ىامتتعالعر 7مل. ط]ا/1 (1895), مم. 376 11

 .باتكلا اذه نم رشع سمانخلا لصفلا رظنا (5)

 - ]01115 آ18310, 1 715612716111611 كا 661ءهل هنا 1 هرتعم» 1889-1789, 2 آو. (6)
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 .1830 ماعلا لولحب ةيميداكألا دهاعملا ةبلط نم ددعلا اذه لهاجت نكمي

 اهتفرعم اهلالخ نم طشنتو لمعت نأ ةريغصلا بخنلا عسوبو
 ,ةيافكلا هيف امب ربكتو ةملعتملا رداوكلا عستت نإ امو .ةيبنجأ تاغلب

 لجأ نم لاضنلا يف كلذ ىلجتيو) اهسفن ةيموقلا ةغللا ضرفت ىتح
 نرقلا نم تانيعبرألا ذنم ةيدنهلا تايالولا ىف ةيلحملا تاغللا رارقإ
 بتكلاو فحصلا اهيف بتكت ىتلا ةظحللا نإف ءانه نم .(نيرشعلا
 ةرملل ةيمسر ةروصب ةغللا هذه اهيف مدختست وأ «ةيموقلا ةغللاب ةيسردملا
 هذه لثم تدحتا دقو .ىنطولا روطتلا ىف ةمساح ةوطخ لكشت «ىلوألا

 نرقلا نم تانيثالثلا لولحب ابوروأ نم ةعساو قطانم يف تاوطخلا
 ريكاوب دقعلا كلذ لالخ تلمكتسا وأ تعضو ءاذكهو .رشع عساتلا
 مولعو ءايجولوبورثنألاو .ءايميكلاو .«كلفلا يف ةيليكشتلا لامعألا
 بتكلا تفلأ ثيح «ءاينامور ىف رمألا ناك كلذكو .تابنلاو .نداعملا
 ضيعتسا امك «ةينانويلا لحم لحتل ةينامورلا ةغللاب ىلوألا ةيسردملا
 بعشلا سلجم يف ةيمسرلا ةغللا اهفصوب ةينيتاللا نع ةيراغنهلاب
 فارشإلا يرجي يتلا ءتسبادوب ةعماج نأ عم «1840 ماع "تييدلا'
 نأ عم) 1844 ماع الإ ةينيتاللاب تارضاحملا نع لختت مل ءانييف نم اهيلع
 ةروصب رمتسا دق ناك ةيمسر ةغل ةيراغنهلا دامتعا لجأ نم حافكلا
 تيزاغلا ةلجم ترشن .«برغز يفو .(1790 ماعلا ذنم ةعطقتم

 تيزاغلا مساأب دعب اميف تردص يتلا) ((00ه1107 002611©) ةيتاوركلا

 155 ماعلا نم ارابتعا ((1/طرب"ة هج لهن مدعهل 002ءا1ع) ةينطولا ةيريلإلا

 ددعل بكرم عيمجت درجم نيحلا كلذ ىتح ناك امل ةيبدأ ةغايص لوأ يف
 تناك ىتلا نادلبلا ىف رييغتلا سايق بعصلا نمو .ةيلحملا تاجهللا نم
 بتكلا ددع نأ تفاللا نأ نم مغرلا ىلعو «كاذنآ ةيمسر تاغل اهل
 حبصأ (ةيسنرفلاو ةينيتاللا بتكلا لباقم) ةيناملألاب ايناملأ يف ةرداصلا

 (طومو: مه هانم, 1894-1888), مم. 11
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 رشنلا عسوت انيطعيو . ا . لقأ ىلإ ةيسنرفلاب روشنلا

 ماع را بتكلا ددع لظ ءايناملأ يفف .مومعلا ىلع ةنراقم تارشؤم

 هنأ الإ .ناونع فالآ ةعبرأ دودح يف 1800 ماع هيلع ناك املثم 21

 . افلأ رشع ينثا ىلإ 1841 ماع عفترا

 ريعو .نييبوروألا نم ىمظعلا ةيسسلغألا تناك « .عبطلابو

 نم ايأ فصن نأ ءرمألا عقار يف « ءاننكمي الو .ةملعتم ريغ .نيسوروألا

 «تويدنل وهلاو ؛ناملألا ادع ام «1840 ماع ةملعتم تناك اهنأب بوعشلا

 نأ نكميو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىنطاومو «نييفانيدنكسالاو

 ةبسن نكت مل نيذلا نييبونجلا نييفالسلا لثم «ةّيَمألاب اهنم ًاضعب فصن
 لب) ةئملا يف ادحاو زواجتت 1847 ماع مهنيب ةباتكلاو ةءارقلا نونسحي نم

 يف .«تناك يواسمنلا شيلا ىف نودنجي اوناك نيذلا نييساملدلا ةبسن نإ

 ريغ ةبسن تناك نيذلا سورلا لثم وأ «(ةئملا ىف ًادحاو ءقحال تقو
 ةديدع نادلب يف ناكسلا نأ امك .(1840) ةئملا يف نينثا مهنيب نييمألا
 مهيدل ناك نيذلا) نييلاغتربلاو «نابسإلا : لثم نييمأ هبش اوناك ىرخأ

 .(ةريزجلا هبش برح دعب سرادملا عيمج يف بسحف لفط فالآ ةينامث

 نييمألا ةبسن نإ لب .تنومديبو ايدرابمول لهأ ءانثتساب «نييلاطيإلاو

 نرقلا نم تانيعبرألا يف تناك ءاكيجلبو ءاسنرفو ءايناطيرب ىف ىتح

 يف أقئاع ةيمألا لكشت الو .""ةئملا يف 50و 40 نيب حوارتت رشع عساتلا

 ةيموقلا نأ ىلع تارشؤم ةمث سيل هنأ ريغ «يسايسلا يعولا ليبس

 ةروشنملا بتكلا نم طقف ةئملا يف 60 نم لقأ عبط ءرشع نماثلا نرقلا علطم ىف (7)

 2نأ568, :رظنا .ذئذنم ةدرطم ةروصب ةبسنلا هذه تعفتراو ؛ةيناملألا ةغللاب ايناملأ ىف

 0 هودءأ 1 نقع لعد 0 هاء امرت الدعم سةعاطنك تنير لع عباس ءاعت هس ؟ءاساأعم الوتس هرب

 ١0711 ماك عج قناع لعد ]1111 ءام]1 عك عطاك جان © ءوعددسو ا, 701. 2, مم. 690-691

 111:01 تبع لع ىاومنسساكدعركعط هز ا عرت, 15م. اوم لك. ]. ©هدعوم |هغ (8)

 هل.], 2. 0ةصحانعاط آلم ععدتاط. ثلبك. (لعطقن ©. طاوعطعت, 1901-1898), مما 8عططقسلع]

 آه عاعزتعر طل دكا معاقل كأن عمعالصأعب م. 4 09(
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 ىتلا نادلبلا ىف الإ ًايوق ًايريهامج ًارايت تناك حلطصملل ثيدحلا ىنعملاب
 كلذدكو ةدحتملا تايالولاو ايناطيربو اسنرف . ىو ةجودزملا ةروثلا اهتلاط

 .ايناطيربل ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهتيعبت مكحب ادنلريإ يف

 ةرهمج نأ ينعي ال ةملعتملا ىطسولا ةقبطلاب ةيموقلا طبر نإ

 ىوق تهجاو اذإ ةيسور اهسفن ربتعت نكت مل «لاثملا ليبس ىلع «سورلا
 ةروصب «ريهامجلل ةبسنلاب ةيموقلا سايقم نأ ريغ .اهل ةرياغم تائف وأ
 .كيلوثاك مهنأب نوفرعي نابسإلا ناك اذإ ؛نيدلا يف نمكي ناك ؛«ةماع

 هيب تاهجومل نأ نم مغرلا ىلعو .كلذ عمو .سكذوثرأ سورلاو

 عاونأ نكت ملو .عوقولا ةردان تلظ اهنإف ءارتوت رثكأ تحبصأ بوعشلا
 .سانلا ريهامج نم ىمظعلا ةيبلغألا نع ًامامت ة ةبيرغ يموقملا روعشلا نم

 تاجهللا لب «ةيبدألا ةينطولا ةغللا ملكتت نكت مل يتلا «نييلاطيإلا لثم
 يف ىتحو . .ىرخأو ةعامج نيب اهب مهافتلا بعصي ناك يتلا ةيلحملا

 ديدشتلا يناعت تناك نطولا بح نع ثدحتت يتلا ريطاسألا نإف ءايناملأ
 يبرغ ةغلاب ةيبعش اسنرفل ناكو .نويلبان دض ىنطولا روعشلا ةجرد ىلع

 .29هساو قاطن ىلع مهتمدختسا نيذلا دونجلا نيب اميس الو ءاينامل
 نع اوربعي نأ ةيروطاربمإلا وأ ابابلاب نيقلعتملا ناكسلا عسوب ناكو
 نمضتي مل كلذ نأ ريغ «نييسنرف اوناك نيذلا .ءادعألا ىلع مهبضغ

 .ةيموق ةلود ةماقإ يف ةبغرلا نع كيهان «ينطولا يعولاب ًاساسحإ
 اهجولاو ىطسولا ةقبطلاب ةيموقلا ةعزنلا طابترا نإف «كلذ ىلع ةوالعو
 نويلاكيدارلا نويروثلا لواح دقف .ءارقفلا سوفن يف فواخملا ريثي ناك
 بونج يف نورخآلا نورمآتملاو نويرانوبراكلا لعف املثم «نويدنلوبلا

 ام طعاسم 18/ةعطعسمالاطب دعم مقزكءاطع ننعم ععدءوطت ءطغع ملم آنتر5ممتص8قع (10)

 ا/هالعاطتتسا: ءطعأ» ©ءوامل طلصقعتل طلق ةلئك [لومعرع ثعاأ (آعام218: 1. (. ا. /هععأم [5.

 4.1, 701. ال, 2-1: 22ه5 27ءلانمل1 عر كعو ]كك ءعمكا عانت, 1839, عرج 807-
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 كل معدن

 .ياداوسعل .::: |

 نم مغرلا ىلع نييدنلوبلا نييروثلا ايقيلاغ ىف نوحالفلا ضراع +46

 .نييمسرلا روطاربمإلا يفظوم يف

 ةرهاظلا دوكي دق يذلا وهو ءاهروذج نم بوعشلا عالتقا نإ

 حورلا هذه ضارقنا ينعي ناك ءرشع عساتلا نرقلا يف ةيمعأ رثكألا

 ءاجرأ رثكأ ىف سانلا نأ ريغ .روغلا ةقيمعلا ةميدقلا ةيلحملا ةيديلقتلا

 نم نورجابب اونوكي مل رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا ىتح مىلاعلا
 وأ شيجلا كلذ ىلع مهمغري امدنع الإ .ىرخأ نادلب ىلإ وأ مهنادلب

 نيحالفلا لثم ءايديلقت «ةرجاهملا تاعامجلا ةلاح يف وأ عوجلا

 تاءاشنإلا تالاجم يف لمعلا ىلع اوجرد نمم اسنرف طسو نم نيرجاهملا

 نكي ملو .نيلاوجلا ناملألا نييفرحلا نينانفلا وأ ءلامشلا يف ةيمسولا

 ضرملا حبصأ يذلا يلصألا دلبلا ىلإ نينحلا وأ ناطّولا ينعي عالتقالا

 ةيبعش ةيفطاع ناغأ نع تربعو) رشع عساتلا نرقملا يف عئاشلا يسفنلا

 يف اعجوو ءةدح رثكأ ايضرم ًاروعش ينعي ناك لب .(اهل رصح ال

 ةقزترملا نييرسيوسلا طاسوأ ىف ىلوألا ةرملل ءابطألا هفشتكا فبلقلا

 الو «ةيروثلا بورحلا يف دينجتلا هفشك دقو «ةيبنجأ نادلب يف ىمادقلا
 لامشلا تاباغب قلعتلاو باذجنالا ناكو .نييناطيربلا طاسوأ ىف اميس

 ةزاتمملا ةمدخلا تاينوتسإلا تامداخلا ىدحإ رجبت ثيحب ةوقلا نم ةيئانلا

 ةايح ىلإ دوعتو .ةيرحلاب عتمتت ثيح ءاينوسكس ىف اهيمودحم ىدل
 ىتلا «ةرجهلا تاجوم تديازت دقو .ىلصألا اهنطوم ىف قرلاو ةرخسلا

 ؛تمظاعتو «ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرجهلاب اهرهاظم لجأ ىف تزرب
 اهتايوتسم ىلعأ غلبت مل اهنأ عم . تانيرشعلا نم رم ًارابتعا ءةصاخ ةروصب
 يسلطألا لامش ربع امدنع ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا يف الإ
 يف ددعلا فاعضأ ةثالث لداعي امن) نيرجاهملا نم نويلملا عابرأ ةثالث وحن

 ةرجهلا ردصم ىه ايناملأ تناك ءكلذ نم مغرلا ىلعو .(تانيثالثلا

 نيحالفلا اهءانبأ لسرت تلظو «ةيناطيربلا رزجلا دعب لوألا يسيئرلا
 ربع نيلاوجلا نيينفلا نييفرحلاو ءاكيرمأو ابوروأ قرش ىلإ نينطوتسملا
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 .رخآ ناكم لك ىلإ ةقزترملاو «ةيبوروألا ةراقلا

 ةمظنم ةينطو ةكرح نع ثدحتن نأ «عقاولا يف ءانعسوبو
 عتمتتو .ريهامجلا ىلع دمتعت 1848 ماعلا لبق تناك ةدحاو ةكسامتم

 اهرثكأو تاسسؤملا ىوقأ ىهو .ةسينكلا عم يهامتلا يه ىربك ةزيمب

 ' ةيدنل ريالا ءاغلإلا ةكرح " يف رايتلا اذه لثمت دقو .ديلاقتلا ىلع اظافح
 مام وهو «((1785-1847) (ططةصنعا 0"(نهصصعال) لنوكوأ لايئاد ةماعزب

 ةداقلا نم «1848 ماعلا ىتح ءديحولا وهو «يلصأ حالفو هّوفم يئاغوغ
 يسايسلا يعولا ظاقيإو ةفلختملا ريهامجلا ءاوهتسا ىلع نيرداقلا نييبعشلا
 سوغريف وه رخآ يدنلريإ الإ كلذ ىف هيهاضي الو ءاهطاسوأ يف

 ىلإ زمري ناك ىذلا 1794-1855(2) ( ا (02201:”0:) رونوكوأ

 (آ.ماتنك ![هووانأط) ثوسوك سيول ميرو ءايناطيرب ىف نييقاثيملا

 طاسوأ يف مارتحالا نم ردقب يظح دق ناك يذلا (1894-1802)
 كلذ نم تانيعبرألا لالخ هتعمس نأ عم .1848 ةروث لبق ريهامجلا

 هيلع غبسأ دقو .ءاهجولل ًاميعز هرابتعاب هرود ىلع زكترت تناك نرقلا
 ريدقت هعم بعصي ام قحال تقو يف ميركتلا نم نويموقلا نوخرؤملا
 يتلا "ةيكيلوثاكلا ةطبارلا' تلان دقو .ةحضاو ةروصب ركبملا هطاشن
 نكي مل يذلا  نيدلا لاجر معدو ةيريهامجلا ةدناسملا ءرونوكوأ اهسسأ
 قاتعنالا" قيقحت لجأ نم حجانلا حافكلا لالخ  ًامامت ًارربم
 نيذلا ءءاهج اهجولاب ةروص ةيأب اطبترم اذه نكي ملو .(1829) " يكيلوثاكلا
 تناك دقلو .تناتستوربلا نييدنلريإلا زيلجنالا نم «لاح ةيأ ىلع ءاوناك
 ىطسولا ةقبطلا نم ايندلا ةحيرشلا رصانع نمو «نيحالفلا نم ةكرح
 ةفد ىلإ "ررحملا" لقتنا دقو .ةزوعملا ةريزجلا كلت يف كاذنآ تناك يتلا
 :ةيعارزلا ةروثلا ىف ةيريهامجلا تاكرحلا نم تاجوم فاتكأ ىلع ةدايقلا
 اذه لالخ ةيدنلربإلا ةيسايسلا ةايحلل كرحملا يسيئرلا ثعابلا يهو
 «تمهسأ ةيرس ةيباهرإ تايعمج ةئيه لع تمظن دقو .عزمملا نرقلا

 يف ةقيضلا ةيديلقتلا ةيلقعلا ىلع حاتفنالاو ةنورملا ءافخإ يف ءاهرودب
 ىلإ الو ةروثلا ىلإ فدهب نكي مل رونوكوأ نأ الإ .ةيدنلريإلا ةايحلا
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 نع ىطسولا ةقبطلل لدتعم يتاذ لالقتسا ىلإ لب «ينطولا لالقتسالا
 ةقيقحلاو .ىناطيربلا رارحألا / خيولا بزح عم ضوافتلا وأ قافتالا قيرط

 الدتعم ًاميعز ناك لب ءايحالف ًايروث الو :هترظن يف ايموق نكي مل هنإ

 دقنلا نإ لب .ىطسولا ةقبطلا هيلإ علطتت امل اقفو يتاذلا مكحلاب بلاطي

 قحال تفو ىف نويدنلريإلا نويموقلا هب ىحنأ يذلا رّرمملا يساسألا

 ةلح رثكأ وحن ىلع دونهلا نويموقلا ههجو يذلا دقنلا رارغ ىلعو) هيلع

 هنأ وه (هدالب خيرات ىف ةلئامم ةناكم لتحي ىذلا (0ةصلطل) ىدناغ ىلإ

 كلذ ضفر هنكلو «نييناطيربلا دض اهتمرب ادنلريإ ةراثإ لع ًارداق ناك
 يتلا ةكرحلا نأ ةقيقح ىف ائيش لدبي ال كلذ نأ ريغ .ريبدت قباس نع

 .يدنلريإلا بعشلا نم ةيقيقح ةيريهامج ةدناسمب عتمتت تناك اهمعزت
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 درع تاكرح .ثيدحلا يزاوجروبلا ماعلا قاطن جراخ «ترهظ

 بناج نم امكح ةلاحلا هذه يف ينعي يذلا) يبنجألا مكحلا ىلع يبعش
 تاكرحل ًانايحأ دهمت تاكرحلا هذه تناكو .(ةفلتخم ةيموق ال فلتخم نيد

 .ةيكرتلا ةيروطاربمإلا ىلع درمتلا تاكرح اهنم ناكو «ةقحال ةينطو

 لخاد مهادلا يناطيربلا مكحلا ىلع برحلاو «زاقوقلا يف سورلا ىلعو
 هذهل يموقلا عباطلا ديكأت يف يلاغن ال نأ انب ردجيو .اهدودح ىلعو دنهلا

 افالخ ءابهنأ نم مغرلا ىلع «موهفملا اذهل ثيدحلا ىنعملاب تاكرحلا

 يف نوكت دق ,«تالوطبلاب ًايّئغت لقألا نادلبلا يف ةيوبخنلا تاكرحلل

 ةيبعش ابورح (رافكلا مكح وأ) يبنجألا مكحلا ةمواقمل ةفلختملا قطانملا

 نوملسملا نوحفاكملا ناعطقلا باحصأو نوحالفلا اهنشي ةيقيقح

 فىرطلا عاطق لاطبأو لئابقلا خويش ةماعزب ةمظنملا ةيرئاشعلا تاعامجلاو

 ةعامج مهو) نييتاراهملا ةمواقم نأ عقاولاو .نيدلا ميلاعت نم ىحوب وأ

 (ةيركسع ةينيد ةعومجم مهو) خيسلاو (ةيسودنه ةيركسع ةيعاطقإ

 ىلع 1849 ىلإ 1845 نمو 1818و 1803 نيماعلا نيب ةرتفلا يف نييناطيربلل

 دلوت مل اهنأ امك «ةقحاللا ةيدنهلا ةيموقلا ةكرحلل ةريبك ةلصب تمت يلاوتلا
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 ةشحوتملا زاقوقلا لئابق تدجو دقو ."''"اهب ةصاخ ةيموق فقاوم
 " ٠يديرملا ' ةفئاط ىف رآثلا ذخأل ةشطعتملا ةلوطبلا حورب ةنوحنشملا
 .سورلا ةازغلا دض اهنيب اميف ةدحولل اتقؤم اطبار ٠ .ةملسملا ةينارهطلا
 ال اننكلو .اهتدايق ىلع ًارداق اميعز (1797-1871) لماش يف تمسوتو
 تاعمجتلا نم ةعومجم ىلع لب «ةدحاو ةيزاقوق ةمأ ىلع مويلا رثعن
 نويجروخلا را ملو) ة ةريغص ةيتايفوس تايروهمج يف ةيلبخا ةساكسلا

 نأ امك .(لماش ةكرح يف «ثيدحلا ىنعملاب أمأ اونّوك نيذلا «نمرألاو
 ةيباهولا : لثم ةينارهط ةينيد فئاوط تاوعد مهنيب ترشتنا نيذلا ءودبلا
 ءايبيلب نآلا فرعي حبصأ ام يف ةيسونسلاو «ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف
 املثم «ةطاسب رثكأ ةايح ىلإ ةدوعلا لجأ نمو «هللا ليبس يف تبراح
 :بئارضلا داسفو «نيريغملا تاراغ ىشاوملا ناعطق باحصأ براح
 ةديلو يه نآلا اهفرعن يتلا ةيبرعلا ةيموقلا نأ ريغ .ندملاو تاوشابلاو
 براضم ىف اال .ندملا يف تعرعرتو تأشن دقو - نيرشعلا نرقلا

 .ودبلا

 طاسوأ يف اميس الو .ناقلبلا يف كارتألا دض درمتلا تاكرح نإ

 عونلا نم يه برغلاو لامشلا يف ةميكشلا ءايوقألا نييلبحلا ناكسلا
 ىلع «ةيموقلا موهمل ةثيدح تاحلطصم مادختساب ه هريسفت نكمي ال ىذلا

 10 مهو - ناعجشلا نيلتاقملاو ءارعشلا نم ديدعلا نأ نم مغرلا
 نيبراحملا  ءارعشلا يف لاحلا يه امك نايحألا نم ريثك يف ًادحاو

 تلعج دقف .رضاحلا انتقو ىتح ءديعب دح ىلإ ءاهدحو حيسن خيسلا ةكرح تلظ (0)

 ةيدنهلا ةيموقلل ًاركبم ًازكرم ةعقبلا هذه نم ارتشاراهام يف ةيدنهلا ةمواقملل ةيلاضنلا ديلافتلا
 كلذ نأ ريغ ؛كاليت .ج .ب لثم ةيديلقتلا ةغبصلا تاذ تادايقلا لئاوأ نم اأضعب تجتنأو
 ضعب مويلا رهظت دقو .ةكرحلا ىلع ةرطيسلاب عتمتي ملو .هتالاح نسحأ يف ىميلقإ عباطب مستا
 ةمواقم يف لثمتت ةيعامتجالا اهتدعاف نأ ريغ «ةيتاراهاملا ةيموقلا ةعزنلاب ةهيبشلا تاكرحلا
 تائفلا دض ةفعضتسملا ةيتاراهاملا طسولا ةقبطلا نم ايندلا حئارشلاو ةضيرعلا ةلماعلا ةقبطلا
 .ةيوغللا «بيرق دهع ىلإو «ةيداصتقالا اهتنميه ىلع تظفاح يتلا ةيتاريجوكلا
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 لثم نيينطولا هبش لاطبألا داحيأب نونغتي ورغينتنوم ىف ةفقاسألا

 يف مهتميزه رثإ نييبرصلاب تلح ىتلا ىساملابو «ينابلألا عريب دناكس

 نم لهسأ رمأ ةمث نكي ملف .كارتألا دي ىلع مدقلا يف ةقرغم كراعم

 ضوخ وأ «ةيلحملا ةرادإلا ىلع «ةبغرلا رفوت وأ ةرورضلا دنع ءدرمتلا

 نأ ريغ .ةيعاذتملا ةيكرتلا ةيروطاربمإلا دض ةيئان نكامأ يف كراعم

 فرعي حبصأ ام ناكس عمجت يتلا ةكرتشملا ةفصلا وه ناك فلختلا

 .ةيكرتلا ةيروطاربمإلا يف نوشيعي اوناك نم مهيف نمب ءايفالسوغويب

 ءاسمنلا ايراغنه ىف نيفقتثملا تاروصتل ةجيتن ايفالسوغوي موهمم ناكو

 يلاهأ ضاخ دقو .''2ةيرحلا لجأ نم نيبراحملا لاضنل ةلصحم ال

 "رافكلا" دض «سارملا ةبوعصب اوفرع نيذلا سكذوثرألا ورغينيتنوم
 .نييفالسلا نيينزوبلا نيملسملا نم "رافكلا" كلذكو «نابلألا كيلوثاكلا

 اهسفن ةراسجلاب كارتألا دض ءرثك نوملسم مهنيبو «نوينزوبلا راث امك
 .«بونادلا لوهس تاباغ يف سكذوثرألا نييبرصلا دض اهم اولتاق ىتلا

 دودحلا قطانم يف "نيبرصلا ىمادق" هب اوبراح ام ربكأ سامحبو لب
 نرقلا يف اوراث نيذلا نييناقلبلا لئاوأ نم نويبرصلا ناكو .ةينالألا

 رجات (1760-1817) (ظادعاع ©6ءممعم) جروج كالب ةماعزب رشع عسماتلا

 ل (1804-1807) هدرمت نم ىلوألا ةلحرملا نأ الإ «قيرطلا عطاق ريزانخلا

 .نييلحملا ماكحلا داسف دض هنع ةباين لب «ناطلسلا دض ةهجوم نكت

 ام ناقلبلا برغ يف ةيلبجلا قطانملا يف درمتلل ركبملا خيراتلا يف سيلو

 نيينانويلاو «نابلألاو «نييبرصلا نم نييلحملا ناكسلا نأ ىلإ ريشي

 ال ايتاذ ةلقتسم ةعطاقمب رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف اوضري نل مهريغو

 دق [نيرشعلا نرقلا نم تانيتسلا يف] يفالسوغويلا ماظنلا نأ ةظحالملاب ريدحلا (12)

 ةيعرفلا تايموقلا نم تادحوو تايروهمج ىلإ همسقو ةيبرصلا ةلودلاب فرعي ناك ام مطح

 رابتعالاب انذخأ اذإو .اجديهوتيم  وفوسوكو ءاينودقمو .ورغينيتنومو «اينسوبو ءايبرص ىف

 بعش ىلإ يمتنت تادحولا هذه رثكأ نإف «ءرشع عساتلا نرقلا يف ةيموقلل ةيوغللا ريياعملا

 .تمسوك يف ةينابلألا ةيلقألاو «راغلبلاب ةلص برقألا نيينودقملا ءانثتساب ءدحاو "يبرص“

 .ةدحاو ةيبرص ةيموق ىلإ قالطإلا ىلع روطتت مل امنأ ريغ
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 (هان اشاب ىلع لثم يوق مكاح ةرمإ تحن .يموف ساسأ ىلع موقت
 سوريبيإ ىف همكح رقتسا يذلا (1741-1822) "انيناج دسأ" .طومطه)
 .نامزلا نم ةرتك

 نم ةيشاملا باحصأ اهضوخي ناك يتلا ةيدبألا برحلا نأ ثدحي ملو
 اهتطلاخ دق ةيلعف ةموكح ةيأ دض ريواغملا قرطلا عاطقو رئاشعلا خويش
 ةدحاو ةلاح ىف الإ «ةيموقلا نع ةيسنرفلا ةروثلاو ىطسولا ةقبطلا راكفأ
 انه نم .(1821-1830) لالقتسالا ليبس يف نانويلا برح يه ةديحو
 ماهلولل اردصمو ةروطسأ نييلاربيللاو نييموقلا رظن يف نانوبلا تحبصأ
 يف هلمكأب بعشلا به نأ نانويلا يف الإ ثدحي ملف .ناكم لك يف
 اذهب يبرغلا راسيلا روصتل ةقباطم ةروصب .عمقلاو لالتحالا ىوق هجو
 نورياب رعاشلا ةماعزب «يبوروألا راسيلا همدق يذلا معدلا ماقو .ددصلا
 لالقتسالا قيفحن يف ريبك رودب .نانويلا يف يفوت ىذلا (8ؤهد)
 .نانويلل

 نييسنملا نيبراحملا  نيحالفلاب هبشلا يبيرق نيينانويلا بلغأ ناك
 اولكش مهنم ًابناج نأ ريغ .ةيناقلبلا ةريزجلا هبش يف رئاشعلاو نيرخآلا
 وأ تايلقأ لكش ىلع ترقتسا نيريدملاو راجتلا نم ةيملاع ةقبط
 تناكو .اهجراخو ةيكرتلا ةيروطاربمإلا ىف قطانم ةدع ىف تارمعتسم
 اهسأريو ناقلبلا لهأ ةيرثكأ اهيلإ بستني يتلا ةيسكذوثرألا ةسينكلا
 هدختستو «ةينانويلا ةغللا لمعتسن «لوبنطسا يف ينانوي كريرطب
 نوفظوملا ىلوتو .اهيف ايلعلا فئاظولاو بصانملا اولغشيل نيينانويلا
 تاعطاقملا مكح «نيعبات ءارمأ ىلإ اولوحت نيذلا «نانويلا نويندملا
 تاقبطلا عيمج ىلع ينانويلا عباطلا بلغ دقو .(نآلا اينامور ىأ) ةيبونادلا
 مهكحب «قرشلاو .دوسألا رحبلا ةقطنمو «ناقلبلا يف ةيراجتلاو ةملعتملا
 اذه ةوق تديازت دقو .ةيموقلا اهلوصأ نع رظنلا فرصب ءاهطاشن ةعيبط
 عسوتلا ببسب ًاساسأ رشع نماثلا نرقلا لالخ ينيليهلا عباطلاب عّبطتلا
 هيف كرحتي ىذلا لصاوتلا قاطن هرودب عسو يذلا ريبكلا يداصتقالا
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 ىلإ ةرهدزملا ةديدجلا بوبحلا ةراجت مهتلمح دقف .تاتشلا يف نوينانويلا

 مهتافالع نم تززعو «ةيناطيربلاو ةيسنرفلاو ةيلاطيإلا ةيراجتلا زكارملا

 راجتلا نيب طباورلا قلخ ناقلبلا يف يراجتلا عسوتلا نأ امك .ايسور عم
 .ىرخأ ةهج نم ىطسولا ابوروأو ةهج نم نيننؤيتملا وأ نيينانويلا
 تاجوم نأ امك .(1784-1812) انييف ىف ةينانويلا فحصلا لئاوأ ترشنو

 ذوفن نم تداز نيدرمتملا نيحالفلل ةيرودلا ناطيتسالاو ةرجهلا
 ندملا ىف تاتشلا اذه طاسوأ ىفو .ىفدملا ىف ةينانويلا تاعامجلا

 ةيلاربيللا لوح ةيسنرفلا ةروثلا راكفأ تخسرو ترشتنا «ىربكلا

 ةينوسأملا تايعمجلا قيرط نع يسايسلا ميظنتلا بيلاسأو ةيموقلاو
 ةيروث ةكرح ميعز وهو .(1760-1798) (18طنعم5) ساغير ناكو .ةيرسلا

 ماق هنأ امك «ةيسنرفلاب ثدحتي .يناقلب يموق قفأ تاذ امبرو «ةرومغم

 1814 !814 ماعو .ةينيليهلا فورظلا بسانيل "زييليسراملا" ديشن ليدعتب

 ةيعمج ءمخضلا ديدحلا يسورلا بوبحلا ءانيم ءاسيدوأ يف تسسمأ

 تماق ةيرس ةينطو ةطبار ىهو «(2طنا16 11ءامن112) "ايرياتيه ىكليف'

 ْ .1821 ماعلا ةروثب ًاساسأ

 تعد ىتلا كلت نم ءام دح ىلإ «ةبيرق ءالؤه ىدل ةيموقلا تناك

 دوهجلا ريسفت كلذ ريغل نكمي الو .برغلا يف ةيوبخنلا تاكرحلا اهيلإ
 ةروثلا معدل «نييلحملا نانويلا نيذفنتملا رابك فارشإب «تلذب يتلا
 نم نأ كلذ .سبونادلا تاعطاقم يف نانويلل لالقتسالا قيقحن ىلإ ةيمارلا

 اوناك كلت ةسئابلا قيقرلا قطانم يف نيينانويلا فصو مهيلع قبطني ناك

 ىنمت نأ ايعيبط ناكو .نيفقثملاو ء«راجتلاو «ةفقاسألاو .عاطقإلا ةداس مه

 دق تناك "ايرياتيه" ةكرح نأ الإ .(1821) عيرذلا لشفلاب ةروثلا هذه

 «نييوضوفلا قرطلا عاطق تاماعز بطقتست ظحلا نسحل تأدب

 ًاصوصخ) نانويلا لابج يف رئاشعلا خويشو .نوناقلا ىلع نيجراخلاو
 ماعلا دعب اميس الو .ربكأ احاجن كلذ يف تحجنو .(زينوبيليبلا ىف ىف

 تلواح امدنع ءايلاطيإ بونج ىف يرانوبراكلا ةكرح هتققح امم «8
 1 ةيموقلل ثيدحلا موهفملا نأ دقتعُيو .نييلحملا تاباصعلا ءامعز باذتجا
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 مهنم ديدعلا ىدل ناك هنأ عم , "نيحفاكملا" ءالؤهل ريثكلا ينعيل نكي
 ةيقابلا صئاصخلا نم هيف ةبغرلاو ملعلا مارتحا ناكو «نوملعتم " ةبتك'
 تانايبلا ءالؤه عضو دقو «ةميدقلا ةينيليهلا ةراضحلا نع ةثوروملا
 ءامعزل ناك اذإو .ةيبوقعي تاريبعتو تاحلطصم نيمدختسم تاغالبلاو
 يلاثم يسايس جذومن ةماقإ ىلإ علطتلا يهف .فادهأ ةيأ ةكرحلا هذه
 علطتيو .ةلوطبلا ىلإ عيمجلا هيف ىعسي ةينانويلا ةريزحلا هبش ىف لماش

 مكحلا عاونأ نم عون ىأ ةمواقم ىلإ لابحلا لإ اوأخل نيذلا ةاصعلا هيف

 ىتلا درمتلا تاكرحل ةبسنلابو .ةموضهملا نيحالفلا قوقح قاقحإ ىلإو
 ةاعد ناك «قرطلا عطاق ةيشاملا رجات «نورتوكولوك لثم لاجر اهمعزت
 ال «ينيليه يموق عوزن تاذ ةكرحب نوملحي يبرغلا طمنلا ىلع ةيموقلا
 ةريثملا ةديرفلا ةرهاظلا كلت رمألا رخا مهل اوققح دقو .فرص لحم عباط

 .لزعأ بعش اهب موقي ةيريهامج ةضافتنا :عزفلل

 رفاضت نأ ريغ .لالقتسالا لينب ةليفك ةديدجلا ةينانويلا ةيموقلا تناك
 ىوقلا لخدتو .ميظنتلا ءوسو ىضوفلاو «ىطسولا ةقبطلا تادايف دوهج

 يرغلا لاربيللا حذومنلا نع ةهوشم ةروص جاتنإ نع ترفسأ ىربكلا
 كلذك رفسأو «ةينيتاللا اكيرمأ لثم ىرخأ قطانم ىف افولأم حبصأ ىذلا

 رصتقتل ةلماشلا ةينيليهلا ةعزنلا قافأ هيف تقاض ضقانتم عضو مايف نع
 يف ةدماخلا ةيم وهلا حورلا زفح وأ ظاقيإ ىلإ ىدأ امم ء«بسسحف نانويلا ىلع

 ةرورض ةينانويلا ةعبصلا تناك اميفو .ىرخألا ناقلبلا بوعش طاسوأ

 ةينيليهلا ةعزنلا نإف .ناقلبلا يف نيملعتملا سكذوثرالا نييحيسملل ةينهم
 تائفلا فوفص ىف ىتح راسحنالاب تأدب اهنأ ريغ .مدقتلا صضعب تققح
 نانويلا معد ىلع ددشت تذخأ املاح :ناقلبلا يف ًايعامتجا ةحمدملا ةملعتملا
 يرهوملا طرشلا لثمي نانويلا تحس علا : ىنعملا اذهعو .بسحف
 .ىرخألا ةيناقلبلا تايموقلا روطتل يديهمتلا

 تلح لعق .ابوروأ جراخ اقالطإ ةيموقلا نع ثيدحلا بعصب و

 ةينابسرلا نيتيروطاربمإلا لحب ةليدعلا ةينيتاللا ةيكيرمألا تايروهمجلا
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 ةيكلم «تلظو . ليزاربلا تحبصأ ءقدأ ةرابعبو) نيتراهنملا ةيلاغتربلاو

 وأ اذه بناج ىلإ اوفقو نيذلا يضارألا كالم تاعاطقإ نيب ةلصافلا

 تادب ؛ تايروهمجا هذ هذه نأ كلذ جات نم داكو درمتلا ءامعز نم كاذ

 يف «(1778-1850) نترام ناسو ءاليوزنف ىف (1783-1830) رافيلوب

 يتلا قطانملا ءاجرأ عيمج يف ايوق ًايروث رايت لظ هنأ ريغ «نيتنجرألا
 ةثيرو ىهو «ةيناقلبلا ةيموقلا ةعزنلا تلظ املثم «ةينابسالاب ثدحتت

 ةرمتسم «لازت ال امبرو «ةرمتسم مالسإلل ةضهانملا ةيسكذوثرألا ةدحولا

 ةلقتسم روب دوجوو .اهيف عونتلا ىدمو ةراقلا عاستا نإ .مويلا ىتح

 .(ىطسولا اكيرمأ يف ثدحي ام تررق ىتلا ىهو) كيسكملا ىف ةروثلل

 هذه لك «ةيجراخ ةوقب تررحت يتلا وريبلا يف ةينابسإلا ةيلاينولوكلا

 ةيكيرمألا تاروثلا نأ ريغ .ةيروفلا ةئزجتلا نم ةلاح تضرف لماوعلا

 «دونحلاو ءندملا ءانبأ نم ةريعص تاعامج عنص نم تناك ةينيتاللا

 ضيبلا كيلوثاكلا ةرهمج ىلع ةيبلس ةعيبط ىفضأ امم «نيسنرفتملاو

 كبيسكملا ىفو .مهتاداعم وأ نييلصألا دونهلاب ثارتكالا مدعو ءءارقفلا

 نم يأ :نيعرازملا نم ةيبعش ةكرح نم ةردابمب لالقتسالا ققحت اهدحو

 مث نمو . بوايداوغ ءارذع ةيار تحن مارس تقلطنا نيذلا دونهلا

 ثتاذحتي :: نأ هذه . انمايأ يف ةيخيراتلا تاقرافملا م نإف «يسايسلا ل

 ' ينطو يعو' ' ةرولبل ةينينحلا تالواحملا دودح زواجتي روطت يأ نع

 .روداوكإلاو ؛اليوزنفو ءايبمولوك ىف

 ءابوروأ قرش يف ةفلتخم نادلب يف ةيموقلل ةيلوأ جذامن تأشن دقل
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 نداب ىف نويطارقميدلاو نويروهمجلا هحرتفا ةيناملالا ةدحتملا تايالولا لثم ًايلاكيدار ًاجمانرب نإ لب .يموق نايك ءاشنإب نييفالسلل حمست نكت مل ءالؤه ىدل ةيموقلا نأ امك .ةيرضحلا زكارملا يف نيلغتسملابو نييرجملا وأ ناملالا ضرألا كالمب لب .ةقلطملا ةيكلملاب ةلثمم مهرظن يف نكت مل ءانيأر امك .عمقلا ىوف نأ ريغ .ناقلبلا يف ةرئانتملا ةنيصحلا عقاوملا نم ددعو ايسور ءانئتساب .ءناكم لك يف عمقلل نويفالسلا ضرعت دقف .ينطولا ال ظفاحملا درمتلا عباط تذختا امنأ تفاللا نأ ريغ
 ايراغنه عم ةيركسعلا هودحلا لع رومألا ىلع ةرطيسلاو مكحتلا عم ءابتاوركل ًامكاح نييتاوركلا نييركسعلا ةداقلا رحأ نييعت وهو .8 ةروث يف هاودج تتبث ءارجإب ىصوأ دق تارولوك ناك 1840 ماعلا لولحبو .نرقلا كلذ نم تانيثالثلا يف ةيتاوركلا ةيفاقثلا تاعلطتلا ةيامح تمت دقو .كيشتلا نم اناك .(5ءلاصتاعاك) يكستنل ديس ةطرشلل ماعلا دئاقلاو .([01038181غ) تارولوك امه ء.ةيواسمنلا ةموكحلا يف ءارزولا رابك نم نينثا نأو ًاصوصخ ٠ غريبسباه ةرسأ نم ماكحلا نم ةسوردم ةدئاسم ناهاجتالا يقلتو ءاسمنلا وحن هجوتلل مهليضفت كيشتلا يف ةلدتعملا ةيموقلاو ءايتاورك يف 'ةيريلريإلا" ةعزنلا ةاعد ىدبأو .6 ماع تاروثلا رايبا باقعأ يف ثدح امك .سأيلاو ةميزهلا تارتف يف نيس الو ءايسورل نيتوانملا نييدنلوبلا ىتحو ؛نييفالسلا نيدرمتملا كالا تبذتجاو ءايسورل اهليضعمت نع ىفالسلا نماضتلاب ةنمؤملا تاكرخلا نم ةعونتم تاهاجتا تبرعأ دقو .ايسورو اسمنلا اروطاربمإ هب موقيس ام ىلع ةقاعم ةرشابملا نييفالسلا نييموقلا لامأ تناك ءانه نم .213)اهل ةمصاع غارب نوكت ةيميهوب ةثلاث هيروهمو .كومولوأ اهتمصاع نوكت ةيفاروم ىرخأو ءاهل ةمصاع ةيلاطيإلا تسييرت نم دختن (ةينيفولس ةيتاورك يأ) ةيريليإ ةيروهمج مضو ةماقإب ىصوأ (ايناملأ برغ بونج يف)

 ]عون 5 كتف, ل65 0 30 نوانتت 620015 أ 1 لعغ 10م1 جلا موصومسلع عن (13)
 1548: 5 لزج زوز وورعم 710067716 © 600161710011716 بنوأ. 11 (1948), 213-44
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 حورلاب كسمتلا نإف ىلاتلابو ٠ 214 نيسومّشلا نييرجملا هجو ىف فوقولل

 ةينطولا حماطملا هجو ىف فوقولا ةرورضلاب ينعي ناك 1848 ماع ةيروثلا

 لودلاو "ةيمدقتلا" لودلا نيس ينمضلا عارصلا ناكو .ةيفالسلا

 .1848 تاروث قافحا يف تمهبسسأ يتلا لماوعلا نم " ةيعجرلا '

 طورشلا نأل ؛رخآ ناكم يأ يف ةيموقلل ًارثأ سملن الو

 تمعزت يتلا ىوقلا نأ عقاولاو .ةدوجوم نكت مل اهتأشنل ةيعامتجالا

 نيب فلاحتلا ضراعت ةرتفلا كلت ىف تناك دعب اميف ةيموقلا تاكرحلا

 همواقم اهنع تدلوت يتلا ىوقلا يهو «يعامجلا رقفلاو نيدلاو ديلاقتلا

 .ةيلحملا ةيزاوجروبلا رصانعف .نييبرغلا نيلغتسملاو ةازغلا تايدعتل ةيوق

 نيلغتسملا ناضحأ يف تأشن امنإ «ةيويسآلا نادلبلا يف تمانت يتلا

 ةعامجلا حرطتو .عابتألاو ءاطسولاو ءالمعلاب مهتدوز نيذلا بناجألا

 يويسالا نكي مل ول ىتحو .كلذ ىلع الاثم [يبمومأ يبموب يف ةيسزابلا
 ةبترم ىندألا نيفظوملا وأ ءاطسولا تاروداربموكلا نم " رينتسملا' ملعتملا

 عضو وهو) ةيبنجألا تاكرشلا وأ بناجألا ماكحلا ةحلصمل نولمعي نم

 يسايسلا هبجاو نإف «(ايكرت يف ينانويلا تاتشلا عاضوأ نع فلتخي ال

 راكفأ ثدحتسي نأ ىأ ؛برغلاب هبشتي وأ 'برغتسي" نأ وه لوألا

 ءهيبعش طاسوأ ىف ٍناقتلاو يملعلا ثيدحتلا ققحيو «ةيسنرفلا ةروثلا

 نوموكحملاو «نويديلقتلا ماكحلا اهيف كرتشي يتلا ةمواقملل ىدصتيو

 يف ةبقاعيلاو ءاهجولا نيب ًادئاس ناك امل هباشم عضو كلذو) نويديلقتلا

 ةروصب «ءةلصلا يعوطقم ءاطسولا ءالؤه ودغي ءانه نم .(ايلاطيإ بونج

 اذه ميتعت ىلع ةيموقلا ريطاسألا تلمع دقو .مهبوعشب «ةجودزم

 نم ةيرامعتسالا ةيلاينولوكلا نيب ةلصلا ىلع متكتلا قيرط نع قالطلا

 .ىرخأ ةهج نم نييلصألا دالبلا لهأ نم ىطسولا ةقبطلا ريكاوبو «ةهج

 ةمواقملا رداوب ءاطعإ ةسردملا هذه اهتتيثأ يتلا ىرخألا لبسلا نم ناكو

 |لانأ1115] /ل15اعما]ن2إن, ندعم زو لعب ]1 نادال عع لأ هردومعطنم  (ا8ناعمب )14( 

 الات صءعاعاتن نادم 8ععوا10,ب 1959) م. 85
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 نادلبلاو ءايسأ ىف امأ .ةقحاللا ةيموقلا تاكرحلا عباط بناجألا دض
 ىطسولا ةقبطلا نيب ءاقللا نإف ءايقيرفأ يف كلذ نم رثكأ لب .ةيمالسإلا

 .نيرشعلا نرقلا ىف : الإ ققحتي مل «ريهامجلا نيبو امهنيبو «ةيموقلاو

 .نييبرغلا وزغلاو ذوفنلل ًاجاتن ءنذإ «قرشلا يف ةيموقلا تناك
 ىتلا ةديحولا ةيقرشلا ةلودلا يف اهروص ىلجأب ةلصلا هذه حضتتو
 دض ةثيدح ةيموق ةكرح لوأ قالطنال سسالا اهيف تعضو
 راكفألا ةينويلبانلا ةوزغلا تلخدأ دقل .رصم ىهو الأ .''”رامعتسالا
 حومط رداق يلح يدنج اهتميق كردأ يتلا ةيبرغلا قئارطلاو بيلاسألاو
 نع ًابيرقت لالقتسالا ققحو مكحلا مامز ملست نإ امف .يىلع دمحم وه
 عرش ىتح «نييسنرفلا باحسنا تبقعأ ىتلا كابترالا ةرتف يف ايكرت
 ماقملا يف ةيسنرف) ةيبرغ ةيلف هنوعمبو ( يسن رف معدب .يىلع دمحم

 .سرغلاب لثمتلا ىلإ ةيعاسلا ةيدادبتسالا هتطلس مئاعد ءاسرإ ىف .(لوآلا

 نرقلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا يف نويبوروألا نويراسيلا لله دقو
 مهتامدخ اوعضوو ءرينتسملا دبتسملا مكاحلا اذهب اوبحرو رشع عساتلا
 .لامآلل ةطبتم وذدبت هبنادلب يف ةيعجرلا تناك يذلا اميف ءهفرصت تحت

 ىلإ ةوعدلا هعزانتت تناك يذلا ءزيمتملا بنوميس ناسلا رايتلا لمعو
 نيرمثتسملا فراصملا باحصأ دي ىلع ةيعانصلا ةيمنتلاو «ةيكارتشالا
 هططخ دادعإو .هل ةتقؤملا ةيعامجلا ةنوعملا ميدقت ىلع ءنيسدنهملاو
 ةانق عورشمل سسألا رايتلا اذه ةاعد عضو امك .206ةداصتقالا ةيمنتلل
 سبيسيل يد ينوميس ناسلا اهرفح ىلع فرشأ يتلا) سيوسلا
 نع نويرصملا ماكحلا اهيلإ ّرجنا ةلتاق ةيعبتل اودهمو ((6)1 1.655625)
 نم ةسفانتم تاعومجم اهءنأشب تضوافت يتلا ةمخضلا ضورقلا قيرط

 ةيداعملا درمتلا تاكرخ زكرم ىلإ رصم اولوح نيذلا نييبوروألا نيلاتحملا

 ناك امن ىوقأ نكت مل يلع دمحم ىدل ةيموقلا ةعزنلا نأ ديب .رامعتسالل

 .باتكلا اذه نم 445-446 ص هرايتلا اذه باحصأ لوح رظنا (16)
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 تاعلطت ال .ةيبارغتسالا هتسايس نإ .رخآ دبتسم يقرش مكاح يأ ىدل

 تناك اذإو .دعب اميف ةيموقلا ةكرحلل سسألا تعضو ىتلا ىه ءهبعش
 ناك امنيب «يمالسإلا ملاعلا يف ةيموق ةكرح لوأل تدهم دق رصم
 بابسألو) ىلع دمحم نأ ىلإ دوعي كلذ نإف ؛ بكرلا ةرخؤم يف برغملا

 ام كلذو «بارغتسالل بحآلا قيرطلا كلس (أمامت ةموهفم ةيسايسويج

 ةيبرغلا فارطألا يف ةيميرشلا ةيروطاربمإلا ءهلعف لواحت وأ .هلعفت مل

 ىف رهاوظلا نم ريثكلا نأش امنأش «ةيموقلاو .ىمالسإلا ملاعلا نم ةيئانلا

 .ةجودزملا ةروثلل ةديلو يه امنإ «ثيدحلا ملاعلا
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 (نءاثلا لصفلا

 ضرألا

 يف قحلا رصيقللو .رصيقلا وه يديس نأو ءمكديس يننأ اوملعا"
 يفو .مكيلإ اهلقنأ نأ ال ءعيطأ نأ ىلعو ءرماوألا يل هجوي نأ

 ءمكل ةبسنلاب ضرألا ىلع هللا انأو ءهرصيقلا انأ «ةيعاطقإلا هذه

 دلج طشكي املثمو .. .ءامسلا يف هللا مامأ مكنع لوؤسم انأو

 فظني مث «ةيديدحلا نانسألا يذ طشملاب تارم رشع ًالوأ ناصحلا

 ملعي دحأ الو «ةنوشخلا ىهتنمب مكفظنأس يننإف «معانلا طشملاب

 هللا فظني املثمو .معانلا طشملل رمألا رخآ لصأس تنك اذإ ام

 اضيأ مكفظنأس هذه يتيرق يف يننإف «قربلاو دعرلاب ءاوهلا

 . "ةرورضلا دنع رانلابو دعرلاب

 ."'”هنانقأل يسور يعاطقإ كلام

 نم عبطلاب عفري تازوإ عضبو ريزنخو نيترقب وأ ةرقب كالتما نإ"

 ذإ وهف .. .اهسفن ةقبطلا نم هنارقأ نيب ءايسفن «حالفلا ةناكم

 ةانوانمأ 1"تضح انانلتتناع ا/لدتتح [11ةعاطمق نوعان شط طعمطابتوب كامب طمع وم (1)

 17171671  مانك1 07:0, لمك 1 ها عئداءطع» صه 1دعطعلمدمم»ع لزم طقسا عرمرم لك 211100101010101

 1[نيدد/0ت1045ك, 3 ؟015. (طمدمم هلع: طقفطصي 1852-1847), ؟هآ 2, م. 3
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 .. .يخارتلاو لسكلا ملعتي امنإ ؛هعيطق ءارو ىنيوهلا يشمي

 هروفن ديازتيو «زازئتمشالل ةاعدم هل ةبسنلاب اراهبن لمعلا حبصيو
 نإف .«تقولا رورم عمو .ةيساملا يعر يف هسامغنا عم لمعلا نم

 ىلإ نامدإلا ةفاضإل ةليسو يطعي ليزه ريزنخ وأ لجع عيب
 سيعتلا اهكلام رطضيف .حجني ام ابلاغ ةرقبلا عيب نإ .لومخلا
 يمويلا لمعلا ةرود فانئتسا نع فزع دق نوكي يذلا .طّتخملا
 ىلإ .. .قزرلا ردصم هل ةبسنلاب لثمي يضاملا يف ناك يذلا مظتنملا

 ."هل الهأ دعي مل يذلا دروملا اذه نع ءانغتسالا

 00131708 تنس رم ويش ىف ةعارزلا سلجم ها رجأ حسم

1 

 نيب مهتومو رشبلا رثكأ ةأيح ددح ىذلا وه ضرألل ثدح ام نإ

 ىلع ةروثلا اهتفلخ ىتلا راثالا نإف ءانه نم .1848و 1789 نيماعلا
 رثكألا ةرهاظلا تناك «ةعارزلا ىلعو ءضرألا راجئتسا ىلعو ؛تاراقعلا
 ةيداصتقالا ةروثلا الو ةيسايسلا ةروثلا الف .ةرتفلا كلت ىف ةيثراك
 مهو .نييداصتقالا لئاوأ اهربتعا يتلا ضرألا لهاجت اتعاطتسا
 لوحتلا نأ ىلع ءالؤه عمجأ دقو .ةروثلل ديحولا ردصملا .نويطارقويزيفلا

 عمتجملل ةيرورضلا ةجيتنلاو قبسملا طرشلا وه ضرآلل يروثلا
 تناكو .اهلك ةعراستملا ةيداصتقالا ةيمنتلل نكي مل نإ ءيزاوجروبلا
 ةيديلج ٍةّمقب ٌةللكم يداصتقالا ومنلا اهيف عرعرت يتلا ةبيصخلا ضرألا
 نم ناكو .ةيفيرلا ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيديلقتلا ةيعارزلا ةمظنألا نم
 بناج نم ةبرتلا ةثارح ىنستتل «نمثلا ناك امهم اهتباذإ بجاولا
 ةثالث كلذ نمضت دقو .حبرلا قيقحت ىلإ ةيعاسلا ةصاخلا تاعورشملا
 اهكلتمي «ةعلس ىلإ ضرألا ليوحت ةرورض وه لوألا :ريغتلا نم عاونأ

 3هطص ظنالتسوو] هزل, © عنع»و] ]ةهم هإ ]© لع اءانأالء 0] 1176 0( مهللاا] هك (2)

 كمن مروعأ, 5ععماتل 8لتختمم (ظمتلطب طصصتعل ون أخ تسب عالم 1798), م. 52
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 ًءارش ءاهيف فرصتلا ةيرحب اوعتمتي نأ يغبني صاخلا عاطقلا نم دارفأ

 ةيمنت ىلع ةرداق ةقبط ىلإ ضرألا ةيكلم لقتنت نأ وه يناثلا ريغتلاو .ًاعيبو

 وهف «ثلاثلا رمألا امأ .ةيصخشلا ةحلصملاو ةدئافلا قيقحت ىلإ ىعسي يأ

 ولو .مهليوحتو «فايرألا ناكس نم ةمخضلا ريهامجلا رييغت ةرورض

 يمانتملا يعارزلا عاطقلا يف نيكرحتم نيروجأم لامع ىلإ ( ةيئزج ةهروصب

 ارصبت رثكألا نييلاكيدارلا نييداصتقالا ضعب ناكو .داصتقالا ىف

 لب (« بعصي ناك هنأ عم ءعبار دوّشنم ريغت ثادحإ ةهرورصض نوكردي

 عم مجسني نكي مل 'يعيبطلا راكتحالا" نأ كلذ ؛هقيقحت ءرذعتي

 ثيحو .ةجتنملا ضرألا لماوع عيمج هيف كرحتت نأ ضرتفُي ناك داصتقا

 ةجرد ىف ةتوامتم ةملتخملا عطقلاو «مدودلخ تناك ضرألا هحاسم نا

 اوناك اهنم ةبصخللا ءازجألا كلم نإف ءاهيلإ لوصولا لئاسوو اهتيوصخ

 .ةيقابلا ءازجألا ىلع اراجإ نوض رميو «دكأتلاب ةصاخ 5 زيمب لوعتمتي

 لوح ءةيعانصلا ارتلجنإ ىف اميس الو ءةيماح تاشقانم تريثأ دقو

 ليبس ىلع .«كلذو ءهنم فيفختلا وأ ءبعلا اذه ةلازإب ةليفكلا لبسلا

 وأ ءةيكلملا زكرت نم دحي نوناق نس وأ «ةبسانم ةبيرض ضرفب «لاخملا

 " ةيعيبطلا تاراكتحالا" ىلع كلذك حجحلا هذه ترثأو . ميمأتلاب ىتح

 اضراعتم ببسلا اذهل اهميمأت نكي مل يتلا ةيديدحلا ةكسلا لثم ءىرخألا

 ةروصب كاذنآ اعئاش ناك امك ءصاخملا عاطقلا ىلع موقي داصتقا مايق عم

 يندملا عمتجملا صخت تناك تالكشملا كلت نأ ريغ .””راشتنالا ةعساو
 .رمألا لوأ اروف هتماقإ بجي ناك ىذلا

 امهاتلك تناكو «ناتيسيئر ناتبقع كلذ قيقحم ليبس ىف تفقو دقو

 ةداس امه ناتبقعلا ناتاهو .ىداصتقالاو ىسايسلا لمعلا نم ًاجيزم بلطتت
 قيقحت عسولاب ناكو .نويديلقتلا نوحالفلاو «نييلامسأرلا لبق ام ضرألا

 عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا يف ارتلجنإ يف ىتح ميمأتلاب ةيدج تاحارتقا تمدق (3)

 .رشع
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 ةيناطيرب تناك ةيلاكيدار لئاسولا هذه رثكأو «ىتش بيلاسأب ةمهملا هذه
 ةداس ءاغلإب امهدحأ ماقو «نيحالفلا ايغلأ نيدلبلا نآل ؛ةيكيرمأو
 وحن هيف حبصأ دلب مايق نع دوهعملا يناطيربلا لحلا رفسأ دقو .ضرألا
 هاق يتلا ”صضرألا عابسأ ةعبرأ وحن نوكلتمي كالملا نم فالآ ةعبرأ

 نيعرازملا نم نويلم عبر وحن «1851 تايئاصحإ بسح .ءاهتتارحب
 نيب اهنم لك ةحاسم حوارتت عطق ىلإ امسقم ضرألا عابرأ ةثالث ناكو)

 نم نويلملا عبرو نويلم وحن نوعرازملا مدختساو .(نادف ةئمسمحو نيسمخ
 نم نكلو .كالملا راغص نم بويج ترشتناو «مدخلاو نيروجأملا لامعلا
 ىف ادئاس ناك ىذلا ىنعملاب .نييناطيرب نيحالف دوجوب داقتعالا أطخلا

 ناكو .زليو نم ءازجأو ةيدنلتوكسالا تاعفترملا جراخ «ةيبوروألا ةراقلا
 ضيوعتلاب كلاملا يراجتلا عرازملا موقي نآ وه يجذومنلا يكيرمألا لحلا
 تالآ تناكو .ةلآلل فثكملا مادختسالاب نيروجأملا لامعلا صقن نع
 .(1833) (0664 [5ندوءإل) يسوه ديبوأ اهعرتخا يتلا داصحخلا
 المكم ًارصنع .(1834) (ثند 8[ه0همت1ءل) كيمروكام سورياسو

 ناديم لوخد ىلإ نيردابملا .ةيراجتلا ةيلقعلا يوذ نيعرازملا دوهجل
 يبرغ ىلإ يكيرمألا ةايحلا بولسأ اودم نمم «ضرألا ىلع ةبراضملا
 ةرتف يف اهعايتبا وأ 2.ضرألا ةرداصم قيرط نع «دنالغناوين تاياالو

 ناكف .يسورلا يجذومنلا لحلا امأ .ةيزمر راعسأب ةموكحلا نم ةقحال

 نيعرازم ىلإ مهسفنأ يضارألا كالم ليوحن نمضت دقو «ةيروث لقأ

 دا رفأ ظفتحا «ىرخأ ةهج نم .نيروجأم لامع ىلإ نانقألاو ء«نيلامسأر

 تقو ذنم «ءاوناك ىتلا ةريغصلا تاعاطقإلا ىلع مهمترطيسب ركنويلا

 لامع يديأبو «قوسلا ىلإ ريدصتلا ضارغأل امنبوحلفي «ليوط
 نم "نيررحملا" نيحالفلا اهيف نآلا نولغشي اوحبصأ مهنأ ريغ «ةرخسلا

 ( ]عرج [20:عدكمرت ديدحلا ةمايقلا موي باتك يف درو ام ىلع ةينبم ماقرألا هذه (4)

 عضولا لثمت ال اهنأب داقتعالا ىلإ وعدي ام ةمث سيل هنأ ريغ 1871-21873 نيب ةرتغلل 800
 .1848 ماع
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 نأ ىف كش الو .كالملا ةداسلا ضرأب طابترالا نمو ةرخسلا لالغأ

 نم قحال تقو يفف .ًافرطتم ًالاثم انل حرطت ايسورب يف ةيناريموبلا ةلاحلا
 نم ةئملا يف نيتسو ًادحاو لداعي ام ةعاطقإ يفلأ وحن ىطغ «نرقلا كلذ

 ؛ ©ةريغصو ةطسوتم ةعطق فلأ نيتس وحن ةيقبلا تلمشو «ضرألا

 ةيمحألا مدع نم تناك ةيفيرلا ةلماعلا ةقبطلا نأ هركذ ردجي ام نأ ريغ

 داصتقالا ةعوسوم ىمسملا (113812) زينورك ساتك يف درت ل ثيحيي

 ( 121 ند ءأمممعلتو ه/ [70مجدعوداتع ننال 3 ماعلل يعا رزلاو ىللحملا

 نيروجألملا نييفيرلا لامعلا ددع ردَق امنيسس «٠ 4271 نلأاتل أ 120770171))

 ينويلم نم برقي امب «1849 ماع ايسور يف مهل ضرأ ال نيذلا
 :يلامسأرلا ىنعملاب «ةيعارزلا ةلكشملل ديحولا ىجهنملا لحلاو . لماع

 نييراجتلا نيعرازملا نم ةعساو ةقبط اهيف تأشن ىتلا «كرامنادلا ىف ناك

 يف تاحالصإلا ىلإ ةيساسأ ةروصب كلذ ىزعيو .راغصلاو نيطسوتملا
 عضي ام ءرشع نماثلا نرقلا نم تانينامثلا يف رينتسملا نايغطلا ةلحرم
 .باتكلا اذه هلوانتي يذلا ثحبلا قاطن جراخ ةلأسملا هذه

 رفوت يه ةديرف ةمس ىلع دمتعي يلامشلا يكيرمألا لحلا ناك

 عيمج بايغو ءاهيلع مازتلا ال يتلا يضارألا نم اهل دودح ال تاحاسم
 ناكو .ةيديلقتلا ةيحالفلا تاعمجتلا وأ .ةيعاطقإلا تاقالعلا تافلخم

 قلعتي ةيدرفلا ةعارزلا يف عسوتلا قيرط ىف فقي يذلا ديح ولا قك

 ًابلاغو «ةيعامج اهنيب اميف يضارألا ةيكلم تناك يتلا رمحلا دونهلا 8
 تاموكحلا عم ةمربم تايقامتاب كلذ نامض عم «ديصلل قطانم اهفصوب

 فقوم نيب رودي يىلكلا عارصلا ناكو .ةيكيرمألاو «ةيسنرفلاو «ةيناطيربلا

 11 ه1 لمن 1 طبع لع ىاهماصسأاسدء5ء»اعسب ]1آ:وع. 605 لع. ل. ©هدخهه [عأ (5)

 هل.], 2. يةصمعانعط انصممععدعاط. ةحدتكا. (] ءحقن ©. طروعطعتب 1901-1898), ثتأ ل0

 15هه00ه1+ 1طععاطعت» ربمط عع 0117, 0 موعطأ متع  لمم» 22 هباىمؤعم (6)

 اعانى نهرا, 2 7015. (ةاطنا عممأاج ظعمأتمت ١] 0. (0هأ15 [كهعطقم أ ععتر 1903), ؟وأ. 2ب

 31101 مث. 5و 101115 00 17 6155311513[1 ١ الكل اد عمد عت عون ع, 1815-1914. 2

 ا عقسعأع ثكسلادعع (7 مهن (©. طاسعطعتر 1923), ص. 2
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 هاري لب ءاينالقع ًابيترت ةلماكلا ةتباثلا ةيدرفلا ةيكلملا ربتعي ال عمتجملا نم
 ىأرلا اذهب ذخأي ال فقوم نيبو .ةهج نم ءديحولا " يعيبطلا" بيترتلا

 نيب ةهجاوملا يف .ةروص حضوأب «كلذ ىلجتيو .ىرخأ ةهج نم
 نإ" : 9ةيدنهلا نوؤشلا ضوفم لوقيو .دونهلاو «نييكيرمألا يكنايلا
 دئاوف ملعت نم دونهلا تعنم ىتلا) ًءاذيإو اكتف رثكألا بابسألا نم
 يف مهقحو «يضارآألل ةكرتشملا ةيعامجلا مهتزايح تناك (ةراضحلا
 سامغنالل مهل ةحاتملا ةصرفلاو «ةريبك ةيدقن تاضيومت ىلع لوصخا
 نيبو مهنيب لوحنو «رارقتسالا مدعو درشتلاب مستت يتلا مهم :اداع ىب

 ؛. نيعم عقوم يف ناطيتسالا دئاوفو ةيدرفلا ةيكلملا ىنعمب ىعولا تاكا

 مهتاوهش عابشإل صرفلا مهحنمو «ءريذبتلاو لومخملا ىلإ مهعوزنو
 وأ ريوزتلا قيرط نع ضرألا نم مهديرجت نإف ءانه نمو ." مهتابغرو
 ىف أحبرم ًايقالخأ ًاكولس ناك طغضلا نم ىرخأ عاونآ ةيأ وأ ةقرسلا

 مهني مل يذلا ديحولا بعشلا مه نويئادبلا لحرلا دونهلا نكي مل
 اولا .اهيف بغري نكي ملو يدر ةيزاوجروبلا يف ةينالقعلا يناعم

 ىتح نييعاطقإلا ةداسلا نم .فايرألا ناكس نم ىمظعلا ةيبلغألا نأ
 ةضراعم ىف أعم اودحتا «ةرينتسلا تايلقألا ءانثتساب «نيعقدملا ةاعرلا
 لع ةرداق فورظأ قلخ ًانكمب نكي مو ؛ ةيدرفلا ةيزاوجروبلا حورلا هذه

 تاقالعلا خيراتو :نيديلقتلا تيحالفلاو ةداسلا نم الك فدهتست

 هذه خيرات وه ة ةرتفلا كلت لالخ اهتارمعتسمو ابوروأ ةيبلغأ يف ةيعارزلا

 فصنلا يف الإ رولبتي مل اهجئاتنب ساسحإلا نأ نم مشرلا ىلع روث

 [.ىوبزد 1ص الله ععمم, 116 1نلأمج لمممأاك, 1862-1859, ال14 ةتتمل 7/اخط )007

 هم 1مأ00. طزن ].عوانع ى.ال/طتخعب 1لطدد. 5ءاعءاعل هصل 801160 6زن نوع 11ةلامس (ذمص

 مرعطمر [لوزا ءروزاج 01 [8/1ءاطتقعممل 28:عوكر 19359), م 15
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 .ةعلس ىلإ ضرألا ليوحت ءانيأر امك «ةروثلا هتفدهتسا ام لوأ ناك

 يذلا لقنلاو عيبلا رطخو اهسبحو كالمألا فقو ءاغلإ نم دب ال ناكو

 ةبوقعل ةضرع ىضارألا كالم لعج امن ءدتحملا لبن ىلع ًامئاق ناك
 ؛كلذ حيتيسو «ةيداصتقالا ةءافكلا مدع ببسب ينوناقلا سالفإلا
 قوفو .ىضارألا هذه رمأ اولوتي نأ ًايداصتقا أفكألا نيرمثتسملل «هرودب
 ىف فقولا ىضارأ نم ىمظعلا ةيسلغألا ةرداصم نم دب ال ناك .كلذ

 ةيداصتقالا ريغ ةطشنألا قاطن نم ةملسملاو ةيكيلوثاكلا نادلبلا
 نادلبلا تناكو) ينالقعلا لالغتسالاو قوسلا مامأ اهحتفو «تاللبعزخلاو

 اهليبس ىف ىضارألا تناكو «(ديعب نمز ذنم كلذ تلعف دق ةيكيلوثاكلا

 ةيداصتقالا تاعورشملا نيكمت كلذك ًايرورض ناكو «عيبلاو ةئمْلَعلا ىلإ
 ةكولمملا ىضارألا نم ًاضيأ ةعساش تاحاسم ىلع لوصحلا نم ةيدرفلا
 .تادلبلاو ىرقلا ىف تاعامجلا ىضارأ لثم «لالغتسالا ةئيسلاو ًايعامج
 يف يضارألا هذه تناك امك .اهريغو عاشملا تاباغلاو يعارملاو لوقحلاو

 كش ةمث نكي ملو ."قالغإلا" ىلإو ةيدرف عطق ىلإ ةئزجتلا ىلإ اهليبس
 .ةوقلاو «سامحلا نم ريبك بناج ىلع نونوكيس ددحلا نيرتشملا نأ يف
 .ةيعارزلا ةروثلل يناثلا فدهلا ققحيس .كلذ ىلع ءانبو ؛لقعتلاو

 لوحت وه ءدحاو طرشب الإ قيقحتلا نكمم كلذ نكي مو
 ىلإ «نيرتشملا ءالؤه نم ريثكلا مهفوفص نم جرخيس نيذلا «نيحالفلا
 هذه نأش نمو ؛دراوم نم اهيدل امب ةيرحب فرصتلا ىلع ةرداق ةقبط
 لمع ةوق قلخ وهو «ثلاثلا فدهلا قيقحت ىلإ ايتاقلت ىدؤت نأ ةوطخلا

 لوحتلا اوعيطتسي مل نيذلا كئلوأ نم فلأتت .قوسلا يف ةعساو "ةرح'

 نيحالفلا ريرحت ةيرهوجلا رومألا نم ناك دقف «يلاتلابو .نييزاوجروب ىلإ
 ىف رحلا فصن قيقرلا ةقالع لثم) ةيداصتقالا ريغ تابجاولاو دويقلا نم
 لمعلاو ءديسلل عفدلاب مازتلالاو «ةرخسلاو ءيعاطقإلا ماظنلا
 دنع نكمي ذإ ؛ةمهم ةيفاضإ دئاوف كلذل نوكيسو .(اهريغو «ىماغرإلا
 لينل زفاوحلاب عتمتي دق يذلا رحلا روجأملا لماعلا نأ نم تبثتلا كلذ
 ىلع مغرملا هريظن نم ةءافك رثكأ وه ءرخلا عرازملا وأ ءربكأ ةأفاكم
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 ىدل لمعلاب ًارخسم ًايندم مأ ءًادبع مأ ءأنق ريخألا ناك ءاوس «لمعلا
 دب ال ناك دقف ؛هقيقحت نيعتي رخأ طرش ةمث ناكو .نيدل ًءافو ام ديس
 أدج ةمخض دادعأل ةيرحب ةكرحلا ةيرح حاتتو روذحلا نم علتقت نأ نم

 خيراتلا اهب مهطبر يتلا ضرألا نم نوشاتعي اوناك نيذلا نيلماعلا نم
 مل اذإ ةجاحلا نع نيضئاف ناكس ىلإ اولوحت مهنكلو «ماودلا ىلع يرشبلا
 ىلإ ةرجهلا مهنكمي ءطقف اهدنعو .**”ةيجاتنإ ةروصب ضرألا لغتست
 دقف «ىرخأ ةرابعبو .ةيلضعلا مهتوق ىلإ جاتحت يتلا عناصملاو تادلبلا

 .ىرخألا مهتاطابتراو مهضرأ اورسخي نأ نيحالفلا ىلع ناك

 نم ةموظنم ءاغلإ ءابوروأ ءاحنأ بلغأ ىف ءىنعي كلذ ناك

 اهتيمست ىلع حلطصا يتلا ةيديلقتلا ةيسايسلاو ةينوناقلا تاييترتلا
 نيماعلا نيب ققحت دق كلذ ناك ءماع لكشبو .ناك امثيح ."عاطقإلا'
 ريغ وأ ةرشابم ةروصب ءاوس «ةيسنرفلا ةروثلا لعفب ء1848و 9

 نمو ءايسورب قرشو قراط لبج نيب ةدتمملا ةقطنملا يف «ةرشابم

 ماع الإ ايوروأ طسو ىف ةلثامم تاريغت ثدحت ملو .ةيلقص ىلإ قيطلبلا
 جراخ امأ .نرقلا كلذ نم تانيتسلا يف اينامورو ايسور يفو ؛8

 .ليزاربلا ءانثتساب «نيتكيرمألا يف ةهباشم تاريغت تثدح دقف ءابوروأ

 رمتسا ثيح ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةيبونجلا ةقطنملاو ءابوكو
 تاحالصإ تثدح امك .1888و 1862 نيماعلا نيب ةرتفلا ىتح قرلا

 ةيبوروألا لودلا ةرطيسل عضخت تناك ةليلق تارمعتسم يف ةلئامت ةينوناق

 ةلباقلا ةضئافلا لمعلا ةوق مجح ردق ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا لئاوأ يف (8)

 ءارتلجنإ يف ةيعانصلاو ةيرضحلا قطانملا ىف ناكسلا عومجم نم 6 ىلإ 1 ةيسنب مادختسالل

 ءاينابسإ يف 30 ىلإ 1و ءايلاطيإو اسمنلا يف 25 ىلإ 1و ءايناملاو اسنرف يف نيرشع ىلإ 1 ةبسنو
 60 7 امتد عاملا هل 82 ععاتتم أب 0000 ممأآة1 11/6 : رظنا .ايس ور ىف 100 للا او

 عبر ن1 71 عرجرتع نتي "تعا" عاعك ىهلل ]4 1011176 تأ ]مك هلكت نذل نتا 1 61 7

 107026 ج1 ىاي# ]عد مممرتعمج لع ]ع دماناوعع» عا لع ]ع مممصعمتس 3 ال0أل5 (ةتكت 8ةتئللطب

 [1834), 701. 2, مم. 3 1

290 



 ةرتفلو ءايكرت ىف رمألا ناك كلذكو .رئازجلاو دنهلا لثم «ةرشابم
 ١ 09( ا :
 5 رصم ىف هريصن

 دق «ىنعملا اذهب .عاطقإلا ناك ىرخأ ةليلق راطقأو ايناطيرب ءانثتساب

 ةيحالفلا تاعمجتلا دوجو مغر) قالطإلا ىلع دجوي مل هنأ وأ يغلأ
 مو .كلذ قيقحتل ةلثئام ىرخأ بيلاسأ لعفلاب كانه تناك «(ةيديلقتلا

 ةيسايسلا ةيحانلا نم انكمم ىتح وأ ًايرورض ايناطيرب يف عيرشتلا نكي
 دق اوناك مهيعرازمو يضارألا كالُم رابك نأل ؛ةريبكلا تايكلملا ةرداصل

 ةديدش ةمواقم اودبأ دقو .يزاوجروبلا عمتجملا تابلطتم عم اوفيكت

 .1846و 1795 نيماعلا نيب فايرألا يف ةيزاوجروبلا تاقالعلا راصتنال

 جاجتحالا نم عون ىلع «ةمهبم ةروصب .«تلمتشا ةمواقملا هذه نأ عمو

 ببس نإف .ةيفاصلا ةيدرفلا ةدئافلا ادبل ةحساكلا ةعزنلا دض ىديلقتلا

 راعسألا ىلع ءاقبإلا يف مهتبغر وهو ءادج أطيسب ناك حضاولا مهتايتسا

 ىف ةينويلبانلاو ةيروثلا بورحلاب تطبترا ىتلا ةيلاعلا تاراجيإلاو ةعفترملا
 .ةطغاض ةيعارز ةعامج اولكش دقو «سرحلا تبقعأ ىتلا داسكلا ةلحرم
 ىف ىسقألا ةيساسألا داوملا تطلس ءانه نم .ةيعجر ةيعاطقإ ةكرح ال

 دعبو .لامعلاو خاوكألا ونكاس مهو «نيحالفلا ةقبط اياقب ىلع نوناقلا
 ةئزجتن ىلإ "قالغإ" فالآ ةسمح وحن ىدأ «"قالغالا نوناق" رودص

 1760 ماعلا ذنم عاشملا يضارألاو لوقحلا نم نادف نييالم ةتس وحن

 تابيترتلا نم ةلسلس كلذ تززعو «ةيدرف تايكلم ىلإ اهليوحنو .هدعبو
 قييضتل 1834 ماع رداصلا "ءارقفلا نوناق" ممص دقو .ةيمسرلا ريغ

 دجوت امثيح ىلإ ةرجهلا ىلع مهماغرإو فيرلا ءارقف ىلع قانخلا
 يفو .ةرجهلا ءالؤه أدب ام ناعرسو .لمعلا صرفو فئاظولا

 نادقف كشو ىلع لود ةدع تناك ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا
 .الماش اماع ضرألا نم بورهلا حبصأ «1850 ماعلا ذنمو .ًامامت اهناكس

 طق ا عد ]5ددحا, *' 8وومأ ةانطعع 1800: ف كانمإب زص آ]مم510ع0 10عوعاممطصعطاب“* (9)

 ل متم 01 هز عوض ممتقع طقعاممرنر 701. 21, | مه. 2] (1961), 2. 5.
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 ًعاطقإلا رشع نماثلا نرقلا تانينامث يف تاحالصإلا تغلأ دقو

 اونوكي مل اهنم نييساسألا نيعفتنملا نأ نم مغرلا ىلع .كرامنادلا يف
 ءاغلإ دعب اوعفدنا نيذلا كالملاو نيرجأتسملا نيحالفلا لب «نييعاطقإلا
 تاكلتمم يف ضرألا عطق نم هنوكلتمي ام عيمجت ىلإ ةحوتفملا لوقحلا
 تكشوأ دق تناك ىتلا "قالغإلا" ةكرحل هباشم ءارجإلا اذهو ؟؛ةيدرف
 اهيرجأتسم ىلإ عابتو مزحت تاعاطقإلا تناكو .1800 ماع ءاهتنالا ىلع
 روعش نكلو «ةينويلبانلا ةلحرملا بقعأ يذلا داسكلا عم «نيقباسلا

 أطبأ دق تاءارجإلا هذه ىودج مدعب نيرجأتسملا نم رثكأ نيكلاملا راغص
 تناك .1865 ماعلا لولحبو .1830و 1816 نيماعلا نيب ةيلمعلا هذه
 دقو .نيلقتسملا كالملا نيحالفلا نم ةلود .ساسألا ىف «كرامنادلا

 تكرتو «ًافرطت لقأ نكت نإو «ةهباشم تاحالصإ ديوسلا يف ترج
 ةحالفلا تناك ءرشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يفو .ًةلثامم ًاراثآ
 .ضارقنالا ىلع تكشوأ دق ةيعارزلا ةطرشألا ماظن قفو ديلقتلا ةيعامجلا
 ىتلا ىرخألا دلبلا كلذ ءاجرأ ىف ةقباسلا ةيعاطقإلا قطانملا تحمدو
 جيورنلا يف ًادئاس ناك ام كلذو ءرارحألا نيحالفلا ةرطيس اهيلع تبلغ

 .(كرامنادلا نم ًاءزج اهلبقو ءديوسلا نم اءزج 1815 ماع تناك يتلا)
 ةريبكلا تاعورشملا ةئزجت ىلإ ةعزن «ةيلج ةروصب .«كلذ دنع تحضتاو
 .كالمألا عيمجتل ةعزن رخآ بناج نم اهلباقت تناكو «قطانملا ضعب يف
 ةيجاتنإلا ىلع أرط يذلا عيرسلا نسحتلا يه ةيفاصلا ةليصحلا تناكو
 ريخألا عبرلا يف ةيشاملا ناعطق ددع فعاضت كرامنادلا يفف .ةيعارزلا
 دق ناكسلا ددع يف عيرسلا ديازتلا نأ الإ .""رشع نماثلا نرقلا نم
 تدأ دقو .لمع نود نم فيرلا ءارقف نم ةمظاعتم ًادادعأ كرت

 8ممصرماك 1ولعمط [101:لع, 16 5ع 07 انام (0مايصاة عك, ]1865-720 , 16 ]11دع (10)

 ه/ 118 ةلاقوملاع 0معوعد (ظموأامو: (نطقصتسمم ةط0ل (ت؟ةتطعكر, [1943]), منهآ. 1, مص. 29

 :رظنا «نييالم 10 ىلإ (1770 ماع) نط نييالم 6 نم ليصاحملا دايدزا ىلع عالطالل
 11 نرتب لست 1 ه طررعإب لعب" كك نهلوداطة كد عنك ه1 2/11, لدا. 311
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 مخضأ ىلإ عساتلا نرقلا فصتنم دعب اهنوناعي اوناك ىتلا تابوعصلا

 نم (اكيرمأل يىبرغلا طسولا ىلإو) نرقلا كلذ ىف أيبسن ةرجهلل هكرح

 .كرامنادلا

11 

 دف .ةروثلا جئاتن نم ءانيأر امك ءاسنرف يف عاطقإلا ءاغلإ ناك

 ىلإ يعارزلا حالصإلا عفد ىلإ ةيبوقعيلا ةعزنلاو نيحالفلا طوغض تدأ

 دعت مل اسنرف نإ ذإ ؛'''"ةيلامسأرلا ةيمنتلا ةاعد هدارأ امم دعبأ وه ام
 لب ءراجتلا نيعرازملا دلب الو «نييعارزلا لامعلاو ضرأللا ةداس ةلود

 نييعارزلا كالملا عاونأ ىتش نم طيلخ ةلود «لوألا ماقملا يف .تحبصأ

 ل يتلا ةقحاللا ةيسايسلا ةمظنألا عيمجل يسيئرلا دامعلا اودغ نيذلا

 «ىرت ةلوقم نم ققحتلا بعصي دقو .مهيضارأل مهتيكلمل ًاديدهت لكشت

 نيسمح لدعمب دادزا دق نييعارزلا كالملا ددع نأ «ءنيمختلا ليبس ىلع

 ام لكو .نويلملا فصنو نييالم ةتس ىلإ نييالم ةعبرأ نم «ةئملا يف
 عفترا لب «صقانتي مل كالملا ءالؤه ددع نأ وه «ةديكأ ةروصب ءهملعن
 نم ديزملا نم دب الو .ىرخأ ىف دادزا امم رثكأ قطانملا ضعب ىف

 ةرئاد يف عافترالا وه يجذومنلا لدعملا ناك ذإ ام ةفرعمل ءاصقتسالا
 اذه ىوتسم نأ وأ 1801و 1789 نيماعلا نيب ةئملا يف 40 ةبسنب ليسوم

 تناك دقل ."'”روأ نامرون ةرئاد يف رييغت نود نم لظ ددعلا
 تابوعص ةمث نكت ملو «ضرألا ىلع ةنسح «مومعلا ىلع .عاضوألا

 . باتكلا [ذه نم 151-154و 17-118 ص رظنا 0110

 ماععمتل1ع (نطق طعما طددعأ ىل» ]عع 72014067716115 كعو مز"أدع ها كعك ”عمعوتك هني (12)

 1101166, 1798 -1520 (ةتلك: انطعمتكتع ع طقلتعتاذ,ر 1949), انهآ1. 2, مم. 27 1[ هسه

 [ةعصممل آ”طبتللتعا, 12 ع عن عامود دل» ]: هلكسعم مميجوأ مدة عربرتع ([2دجمتمزإ: آا1طعدتستع اكان

 [1945]), م. 0. ظ
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 ةدلسا ىلإ ةيرقلا نم لامعلا رضئاف قفذدت نأك .يلاتلابو , 03 يروج

 .ةيسنرفلا ةيعانصلا ةروثلا ءاطبإ يف ببست ام ءاليئض

 .ةئطاولا يضارألاو .ةينيتاللا ابوروأ ءاجرأ بلغأ يفو

 وزغلا تاوق يديأ ىلع عاطقإلا ءاغلإ مت ءايناملا يبرغو ءارسيوسو
 اروف ةيسنرفلا ةمآلا مساب نلعت " نأ ىلع تممص يتلا ةيسنرفلا
 :ةسينكلل لاملا وأ ةلغلا فصن هبجومب عفدي يذلا راشعألا ماظن ءاغلإ
 لع نييعاطقإلا ةدايسب ةطبترم ا قوقحلاو .يعاطفإلا ماظنلاو

 نييسنرفلا عم اونواعت نيذلا نييلحملا نييلاربيللا يديأب وأ 01475 تاعطاقملا
 دق ين وئاقلا تاحالصاإلا تناك «؛9 ماعلا لولحبو .مه اودتقا وأ

 ءاهطسوو ايلاطيإ لامش يفو اسنرف ٍقرشل ةرواجملا راطقألا يف ترصتتنا
 .اهيف ةقباس تاروطتل ةلمكتو ارارمتسا «نايحألا بلغأ يف «تناكو
 1798-1799 ماع يلوبان ةروث ضاهجإ دعب نوبروبلا ةرسأ ةدوع تناكو
 ماعلا ىتح ايلاطيإ بونج ىف تاحالصالا هذه ءاجرإ ىلإ تدأ دف

 نأ نم مغرلا ىلع ةيلقص نع اهدعبأ يناطيربلا لالتحالا نأ امك «83
 يفو .1843و 1812 نيماعلا نيب ةريزجلا هذه يف يغلأ دق عاطقإلا
 يف عاطقإلا اوغلأ دق اسنرفل نوداعملا زيتروكلا نويلاربيللا ناك ءاينابسإ
 ةمظنأ ةدوع نأ عم «1813 ماع فاقوألا ضعبو .1811 ماع سداق
 ناك ام كلذو «ئدابملا كلتل يلمعلا ذيفنتلا قاعأ دق ةميدقلا مكحلا
 ًاتقو اهجامدنا ببسب قيمعلا لوحتلا اهلاط ىتلا قطانملا جراخ ثدحب

 0. ]جعوعرأ, لهصق: ظتصعمأ ]ةهطءوبددعب قكدمععاك 0ع |ه نتكع © 06 [4 (13)

 06مم ءوعزو» هلع | ةعمدمبستع رث هعوتكع هب د1لأ1 اب هب الز ل غع ىاععأعر 1631-1646 طاطا هاط 6

 لع 1ج نهم] ناو لع ![848ب ( 19, ةايلعك دهانك ]15 لت ععاتمم لع 18. اهطة0ان55ع (]

 [جنءاوع- ونسوا عمات هلع لع 1*'هديعدأب 1956), 701. 2, م. 4

 ]2عواتعو ©600ععاطمأاب قره 7 هلع 1411071: ل“ دوج 00151011 077017 © قع ]0 (14)

 رجورب عم قكورو |ء مهمصلع, 1789 - 1799, 2 ولك. مالععأاتهم طلقام11انع (2ةك15: 5

 0مصاقت عوعب 1956), لهآ. 11, م. 554
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 وأ «تأدب دق ةيسنرفلا تاحالصإلا نإف ءانه نم .اسنرف عم ًاليوط

 برغ لامش لثم قطانم يف ةينوناقلا ةروثلا لمكتست ملو «تلصاوت
 ايرتسإ) "ةيريليإلا تاعطاقملا" يفو «نيارلا رن نم قرشلا ىلإ ايناملأ

 يتلا «(ايتاورك نم ءزجو اينيفولس قحال تقو ىفو ءاسوغارو ايساملدو
 .1805 ماعلا دعب الإ يسنرفلا مكحلل عضخت مل

 ةروثلا ءارو ةديحولا ةوقلا يه نكت مل ةيسنرفلا ةروثلا نأ ريغ

 ديشرت ىلإ ةيداصتقالا ةوعدلا تكرت دقف .ةيعارزلا تاقالعلا ىف ةلماشلا

 ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىف نيرينتسملا ةاغطلا ىلع ًاغلاب ًارثأ ضرألا لالغتسا
 ىغلأ «غريبسباهلا ةيروطاربمإ يفف .ةلئامم تاباجتسا تفلخو «ةروثلا

 يضارأ نم ًاريبك ًابناج َنَمْلَعو «قاقرتسالا ماظن لعفلاب يناثلا فيزوج
 داعتسا «ةلثامم بابسألو .رشع نماثلا نرقلا نم تانينامثلا يف ةسينكلا

 ءاكالم نيحالف مهرابتعاب مهتناكم ايمسر ةيسورلا اينوفيل يف ءاقرألا
 لصحي ملو .ةيديوسلا ةرادإلا لظ يف اهم اوعتمت دق اوناك يتلا ةلزنملا يهو

 ءايوقألا كالملا ةداسلا عشج نآل ءكلذ نم ةدعاسم ىندأ ىلع ءالؤه

 دعيو .نيحالفلا كالمأ ةرداصمل ةادأ درج ىلإ قاتعنالا لّوح ام ناعرس

 ىتلا ةليلقلا ةينوناقلا تانامضلا نم نوحالفلا درج «ةينويلبانلا بورحلا

 ىلع مهيضارأ سمح 1850و 1819 نيماعلا نيب اورسخو ءمهل تيقب
 نيب حوارتي امب ءالبنلا اهكلتمي يتلا تاراقعلا مجح دادزا اميف «لقألا

 لامعلا نم ةقبط ىضارألا هذه ثرحت تحبصأو «'””ةئملا ىف 180و 0
 ْ .مهيدل ضرأ ال نيذلا

 ديشرتلا ةوعدو ؛ةيسنرفلا ةروثلا ريثأت ىهو «ةثالثلا لماوعلا هذهو

 م ل011 م عاطعر ان ىمنتنتوع نت طمعع 06 طم معطعتام» زج طءادأ من, 7 كتكعطتتلا (15)

 ال1 انزع (2ءهوددطلاع 5133151155عدمعطقلا ظععقمتكبم عوطعلا 306176 (1 نطتصععم: 8. آمتتممر

 1909), مر. 1221-8
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 ناكو .1816و 1807 نيماعلا نيب ايسورب يف نيحالفلا قاتعنا تددح
 تقحس اهشويج نأ كلذ ؛كش نود نم ًامساح ةيسنرفلا ةروثلا ذومن

 يتلا ةميدقلا مكحلا ةمظنأ زجعع ىلع ًارثؤم ًاعطاق اليلد تمدقو ءايسورب
 زارطلا ىلع نكت مل يتلا يأ ؛ةثيدحلا بيلاسألا عم فيكتلا عطتست مل
 ةيامحلا ءاغلإ عم قاتعنالا مزالت ءاينوفيلب يف ثدح امكو .يسنرملا

 ءاغلإ لباقمو .ىضاملا ىف نوحالفلا اهب ىظح ىتلا ةعضاوتملا ةينوناقلا
 هغرأ «ةديدجلا ةيكلملا قوقحو «ةيعاطقإلا تاقحتسملاو ىرسقلا لمعلا
 لداعي ام قباسلا هديس ءاطعإ ىلع .ىرخأ رئاسخ ةلمح نم «لماعلا
 ىذلا لاملا نم أظهاب اغلبم وأ ةقباسلا هتاكلتمم نم فصنلا وأ ثلثلا

 ام دعبأ ةدقعملا ةليوطلا لاقتنالا ةيلمع تناكو .اهنع اضوع رهظلا مصقي
 كالم نأ ًاحضاو ناك هنأ ريغ «1848 ماعلا لولحب لامتكالا نع نوكت
 نم كلذ نم لقأ ًاددع نأو ءىربكلا ةدئافلا اوققح نيذلا مه يضارألا
 يتلا ةديدجلا ةيكلملا قوقح لضفب ةدئافلا ضعب اودافأ نيهف را نيحالفلا
 نيحالفلا نم ىمعلا ةيبلغألا لاوحأ تءاس املس ءابع نوعتمتي ب اوحبصأ

 160 رأ نوكلتمي الأ نيذلا لامعلا دادعأ ةعرمس تديازتو

 ريدصتلا ليصاحم نم نينثا وأ دحاو حاتنإو ةيلحملا ةيعانصلا ةيمنتلا روصق ىدأ (16)
 نوكلتمي ال نيذلا لامعلا ةدايزو ةمخضلا عرازملا ةماقإ عيجشت ىلإ (سبوبحلا اميس الو)

 تاعيبم نم ةئملا يف 90 ناك) ميظنتلا اذه لثم مايق ليهست كلذ نأش نم ناكو .ضرألا
 امم بسحف ةئملا ىف 10 و «ةيعارزلا تايعاطقإلا نم يتأت كاذنا ايسور ىف ةيراجتلا بوبحلا
 ضعبب نوعتمتي نيعرازملا راغص وأ نوحالفلا ناك ءىرخأ ةهج نمو «(نوحالفلا هكلمي
 داوملل ةعونتم ةديازتم ًاقاوسأ ةيلحملا ةيعانصلا ةيمنتلا اهيف تقلخ ىتلا تالاجلا يف تازيمملا

 ىلإ ايسور ىف نيحالفلا ريرحت ىدأ اميفو ءانه نم .ةرواجملا تادلبلا اهكلهتست يتلا ةيئاذغلا
 لالقتسالا نم ةلاح ىلإ اولقتنا ايميهوب ىف نيحالفلا نإف «ةيكلملا نم ةرخسلا لامع نامرح
 معمم [موصمك اعط [آئتةهمطعط عادا 11و مر ه0 6]1 ]لسنة مدمأ : رظنا .8 ماع مهر رح دعب

 7[1عمرومجبرت هز 1 يككتم ام 1786 1917 1عسم] امم 1 ةطكادتعم إن لع 81. [1عصقتط (ظلءالا

 ماع 81ج عهمتالقمر, 1949), م. 0

 1و طقعطمم ]تلج 77ملنمسعأ ة]لعمرج مددت بسم ك1 هاةكاأ] : رظنا .ليميهوبو ايسورب نيب ةنراقملل

 مآ. 146 (1937), مر. 434 1

206 



 ىلع .ةيداصتقالا ةهجولا نم ليوطلا ىدملا يف ةيزجم حئاتنلا تناك

 ىف ابلاغ ثدحي امك «بيرقلا ىدملا يف رئاسخلا ةماسج نم مغرلا

 دق ايسورب تناك «1830-1831 ماعلا يفف .ةريبكلا ةيعارزلا تاريغتلا
 .نرقلا علطم ىف اهيدل ناك يذلا فارخلاو ةيشاملا ىوتسم تداعتسا

 ةهج نم .رغصأ ةصح نيحالفللو ءربكأ ةصح يضارألا كال حبصأو

 .ثلثلا ىلع ديزي امب ةثورحملا يضارألا ةحاسم تعفترا «ىرخأ

 . '"””نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ ًابيرقت فصنلا لدعمب ةيجاتنإلاو
 فيرلا يف عاضوألا نأ اميو .ةعرسب ديازتي نييفيرلا ناكسلا ضئاف ناكو

 1848و 1846 نيماعلا نيب تثدح ىنتلا ةعاجملا نإف ء«ءوسلا ةغلاب تناك

 ادنلريإ ءانثتساب رخآ ناكم يأ يف اهنم ايناملأ يف أوسأ تناك امبر
 اوناك ناملألا نإ لب .ةرجهلا ىلع زفاوحلا نم ريثكلا تقلخو ءاكيجلبو

 .نيرجاهملا تاجوم ربكأل ردصملا مه «ةيدنلريإلا ةعاجملا لبق

 يزاوجروبلا قسنلا نيمأتل ةيلعفلا ةينوناقلا تاوطخلا للغأ تذختا

 اهجئتاتن تأدب دقو .1812و 1789 نيماعلا نيب ءانيأر امك «ضرألا ةيكلمل

 ةرواجملا قطانملا ضعبو اسنرف جراخ ةئيطب ةروصب حاضتالاو روهظلاب

 ةيعامتجالا لعفلا تادر ةوق ىف اهلمجم ىف لثمتت بابسأل ءاهل

 مدقت لك ناك ءمومعلا ىلعو .نويلبان ةميزه باقعأ يف ةيداصتقالاو
 زيح ىلإ ةيرظنلا زيح نم مامألا ىلإ ةوطخ ةينوناقلا تاروثلا عفدي يلاربيل

 .ءارولا ىلإ ةوطخ ةميدقلا مكحلا مظن نم رهاظل ةداعتسا لكو «قيبطتلا

 ةسيئكلا يضارأ ةنمْلَع تناك ثيح ةيكيلوثاكلا نادلبلا يف اميس الو

 راصتنالا نإف «يلاتلابو .احاحلإ نييلاربيللا تابلطتم رثكأ نم اهعيبو

 دوناق رادصإل دهم دق 1820 ماع اينابسإ ىف ةيلاربيل ةروثل تقؤملا

 دعب يغلأ دقو ؟ةيّرحب مهيضارأ عيبب ءالبنلل حمس يذلا "حيرستلا '

 دنع هديكأت ةيلاربيللا تداعأ دقو « 3 ماع قلطملا مكحلا ةدوع

 1. اانعاوع, ”"ةسككا كءنصع لمع ظدسعتمطعأ ءددصع  لوزبطةعالمم وتم (17)

 /ا/0110110/6/عمرجمدمتع لدم ىاماقعاااب 701. 157 (1943), مم. 353 1
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 ةهح اسم تناكو .كسيلاود اذكهو .1836 ماع ىرخأ ةرم اهراصتنا

 ةقبطلا نم نوطشن دارفأ اهيف ناك يتلا قطانملا يف الإ .ةعضاوتم
 يماق ٠ 0 ا نيآيهم يضار الا ىلع نيبراضملاو ىطسولا

 51 5 ىلإ مل 7 00 ءاع ةئعملا يف 66 ىلإ 79 ١ ماع ةملا يف 8 نم ء ءالسنلا

 يضارأ نم ةئملا يف 90 يق ءىرخأ ةيحان نمو 2191835 يف ةئملا يف

 . 29 دعب اميف ةرخأتم ةلحرم ىلإ اهاحصأ يديأ يف ةيلقص يف ءالبنلا

 تناكو .ةسيئكلا يضارأ وه لاجملا اذه ىف دحاو ءانثتسا ةمث ناك
 ةئيس ةمهملا روبلا يضارألا نم ةعساش تاحاسم مضن ةسيئكلا كالمأ

 نإ لاقيو .عزاو وأ عدار نود نم بائذلا اهيف حرمت يتلا .لالغتسالا
 ءاعلا يف ةسينكلا صخت تناك لوبان ةكلمم يف يضارألا هذه ثلث
 رايها تدهش ىتلا قلطملا يعجرلا مكحلا ةرتف يف ىتح 00010
 1 ادحأ نإف «ةيكيلوثاكلا اسمنلا يف رينتسملا دبتسملا يناثلا فيزوج مكح
 اذه لعو .ةريدألا نابهر ىلإ ةأزجملا ةنلعملا يضارألا ةداعإ حرتقي

 8عمووام 7 ويرعزمرأ,  مملرسم ماعممعاتع دنا 46 لما]م ممممعاعام (18)

 لمت معاو معالم مامسم طمامودعكم ( ]03-789 رز (8ن1معدمقن (©ةممعألاب دامت مف 1957)

 خدت 1و دعععمت ]]  مما ملطعسم معالم همصسممودع ( 1900-1860) ( آنا رظنا (19)

 عاسماللا, 1948), مر. 175--6

 اهرهوج يف ةلثمملا ةيوقلا ةيفيرلا ةيزاوجر وبلا هذه نأ ءةلوقعم حججحب «لوري نم ةمث
 اهتاهجوت مكحب «تناك «ةيلاطيإلا ةدحولا وحن ةريسملا مظنتو دوشت يتلا ةيعامتجالا ةقيطلل

 هسح نم ريثكلا ةيلاطيإلا ةدحولا تبسكأ يتلا «ةمراصلا ةرحلا ةراجتتلا ىلإ ليمت «ةيعارزلا
 0. .ايلاطيإ يف عينصتلا ةقاعإ ىلإ .هسفن تقولا يف ءتدأ اهنأ ريغ ءايناطيرب بناج نم ةينلا

 1 ورأب "0ووعرت ةجاومل دالأ ![طععم-وعدصتطتحسمم لعز 2200عقهغا دعت 5410011

 ورورمو 0عأ دمعاملطس» مب لمآ. 3, صم. 9 (1960)

 [ننعز ]دوا طوصعر ى(مرثم لعأ |مممتم آم ةاهلثع كموأت املعأ لعا دععمام طاللل ه] (20)

 1 عزد (1اتلؤسم زم ماطزب, 1958), ض. 19
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 انغامار يحاوض ىدحإ يف ةسينكلا يضارأ ةحاسم تعجارت «ساسألا

 ىلإ 1783 ماع ةقطنملا نم ةئملا يف فصنو نيعبرأو نينثا نم ايلاطيإ يف

 نم نكت مل ةدوقفملا ضرألا نكلو .1812 ماع ةئملا يف فصنو رشع دحأ

 47 ىلإ 24 نم مهتبسن تعفترا دقو) بسحف نييزاوجروبلا كالملا بيصن

 34 نم ًاضيأ مهلدعم داز نيذلا) ءالبنلا ىلع ًاضيأ تعزو لب «(ةئملا يف

 ةيلاربيللا تاموكحلا موقت نأ يف «ءنذإ ءبجع الو ."*'”(ةئملا ىف 41 ىلإ

 تاعاطقإ فصن نم رثكأ عيبب «ةيكيلوثاكلا اينابسإ يف ىتح «ةعطقتملا
 تزكرت يتلا تاعطاقملل يساسأ لكشبو «1845 ماعلا لولحب ةسينكلا

 يف عيب دقو) ةمدقتم اهيف ةيداصتقالا ةيمنتلا تناك وأ ةسينكلا كالمأ اهمف

 . ' (ةسينكلا تاعاطقإ عابرأ ةثالث ىلع ديزي ام ةعطاقم ةرشع سمح

 عيزوتلا ةداعإ نأ ةيلاربيللا ةيداصتقالا ةيرظنلا ىلع ذخؤي امو

 نم ةقبط «ةعقاولا تاعقوتلا تنهكت امك ء«زرفت ' يضارألل ةعسا ولا

 أايرتشم عفدي يذلا امف .نييمدقتلا نيطشانلا نيعرازملا وأ يضارألا كالم

 ةقطنم ىف - ايراضُم مأ ارجات ءأ ايماحم ناكأ ءاوس ىطسولا ةقبطلا نم

 رامثتسالا هسفن مزلي نأ ىلإ ءاهيلا لوصولا رذعتيو ايداصتقا ةفلختم

 .ةميلس ةقيرطب رادي يداصتقا عورشم ىلإ ةكولمم ضرأ ليوحتل بعتملا

 ذخأيو ءاهيلإ لوصولا نم اليوط مرح يتلا ةناكملا لتحي نأ نم الدب
 يف ضرألا كلت كلتمي ناك يذلا ةسينكلا لجر وأ ليبنلا ناكم

 ةيدقنلا ةلمعلا ءاليإ عم «ةفاك هتايحالص ةسرامم اهدنع أدبيو : يضاملا
 تاحاسملا دادتما ىلعو ؟تاداعلاو ديلاقتلل لقأ رابتعاو ءرثكأ ًامارتحا

 ' تانورابلا" نم ةموظنم تزرب ءابوروأ بونج ىف عاستالا ةغلابلا

 اخ عمهام تدصوعاطعتكتب 60. شع 0ممتموعتع هدتاتومم معأأ ' عموممو ممملعسوت دمععأ (21)

 6 1هو1171001هتتعع, اكاطاتماععمو ا. (. 1ءااضصعالا 5ادلا ع تعععطع ةأامتتعطع (ااتلاقممإ

 طءاتصصمعلات, [1957]),. م. 3

 لولطمع الاوعمك اللا عمر ظاوتمرأو 50عأ64] رت هعمزا نسأعو 068 0 رن 41 عومر 4 (22)

 015. (8ونمعاوهصقن ظلتخمرتمل 1 عالعب [59-1957]), 171 مم. 92 ةمل 5.
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 اهيف تزكرت يتلا تاعمجملا تأدبو .ةميدقلا ةقبطلا رزأ نم دشتل ةاسقلا
 ءايلاطيإ بونج ىف لاخلا يه امك .يبجيردتلا ضارقنالاب ةريبكلا بزعلا

 يفو ٠ .اينابسإ ىف امك .تززعت وأ .ةيلقص ىف امك ءاهلاح ىلع تيقب وأ

 ماظنلا ةضبق ديدشت ىلإ ةينوناقلا ةروثلا تدأ ءهذه مكحلا قاسنأ
 اميس الو «نيرتشملا راغص نأ كلذ ىف دازو .ديدج قسنب ىعاطقإلا

 .كلذ نم مغرلا ىلعو .ضرألا عيب تايلمع نم اوعفتني مل ,نيحالفلا
 حبصأ دح ىلإ ةيوش ابوروأ بونج يف ةميدقلا ةبعامتجاللا ةينبلا تلظ

 لاجرلا رمتسا ذإ ءاليحتسم أرمأ ةيعامجلا ةرجهلا ىف ريكفتلا درجم هعم
 دنع ًاعوج اوروضتو .مهدادجأ شاع امثيح شيعلا يف ء ءاسنلاو

 ءايلاطيإ سونج نم ةيعامجلا ةرجهلا امأ .كئلوأ روضت املثم ةرورضلا
 .نامزلا نم نرق فصن دعب الإ ثدحت ملف

 َتَّبْثُي وأ .لعفلاب ضرألا نوملستي نوحالفلا ناك امدنع ىتحو

 وأ ءايناملا نم ءازجأو ءاسنرف يف لاحلا تناك امك ءاهل مهكالتما
 راغص نم ةطشان ةقبط ىلإ الومأم ناك امك اولوحتي مل مهنإف ءايفاندنكسا
 نوديري اوناك نيحالفلا نأ وه طيسب رمأ ىلإ دوعي كلذو ؟نيعرازملا
 ايعارز ًاداصتقا نوديري ءردن اميف الإ ءاونوكي مل مهنكلو «ضرألا

 .ايزاوجروب
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 :عمقلل ةعزنو زجع نم هيف ام ىلع ؛ميدقلا يديلقتلا ماظنلا ناك
 .هتالاح سعتأ يف ىتحو .يعامتجالا نيقيلا نم سوملم ردقب زاتمي
 ديلاقتلا نم ةسدقم ةلاه نأ ىلإ ةفاضإلاب .ءيداصتقالا نامألا نم ءيشب
 لمعلا ءابعأو «ةيرودلا تاعاجملاو .ماظنلا كلذب طيحت تناك تاداعلاو
 .نيثالثلا يف ءاسنلاو نيعبرألا يف نوخيشي لاجرلا لعبت تناك يتلا

 يف الإ رشبلا عنص نم ًالامعأ نوكت ال يهو ؛ًاينابر المع تناك امنإ
 رظن ةهجو نمو .ةروثلا تالاحو ةداعلل ةقراخلا ةبيصعلا تاقوألا

 ريغ «ةينوناقلا قوقحلا ضعب ريغ ًائيش ةينوناقلا ةروثلا طغت مل «نيحالفلا
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 نيثلثلا لداعي ام حالفلل قاتعنالا مدق ءايسورب يفف .ريثكلا تذخأ اهنأ

 يرسقلا لمعلا نم هررحو .اهثرحي ناك يتلا ضرألا نم فصنلا وأ

 : اهنمو «تازيملا نم ريثكلا هبلس ءايمسر ءهنأ الإ .ىرخأ تامازتلا نمو
 وأ «لالغلا اهيف لقت ىتلا تاقوألا ىف ةدعاسملاب ضرألا ديس هتيلاطم

 دوقولل بطحلا ءارش وأ عمج يف هقحو ؛ناعطقلا نيب ءابولا اهيف ىشفتي

 هتيب ءانب ةداعإل ديسلا نم ةدعاسملا بلط ىف هقحو ؛دبسلا تاباغ نم

 ديسلا ةنوعم بلطي نأ يف عقدملا رقفلا تالاح يف هقحو ؛هحالصإ وأ

 اذه لثم يفو .ديسلا تاباغ يف هتيشام يعر ىف هقحو ؛ ةبيرضلا عفدل

 نأ حيحص .رم امهالحأ نيرمأ نيب هسفن ريقفلا حالفلا دجي ءعضولا

 يتلا يه ةصيصخلا هذه نكلو «ةءافكلا ةميدع تناك ةسينكلا كالمأ

 ةبزعلا هذه يف مهتشيعم لالخ هيلع اوداتعا ام نإف .نيحالفلا تيذتجا

 .عاشملا ةباغلا وأ «ىعرملا وأ ءلقحلا ةئزجت نإف .ًةيستكم ًاقوقح حيصي

 تاطايتحاو دراوم نم ريقفلا خوكلا نكاس وأ حالفلا مرحيس اهقالغإ وأ

 تناكو .هقوقح نم (ةعلسلا نم اءزج هفصوب وأ هصخشب) اهربتعي ناك

 ينعت تناك وأ ءهضرأ عيب ىلإ رطضي دق هنأ ينعت ةرحلا يضارألا قوس

 وه ضرعتي نأو «فايرألا يف نيطشانلا راجتلا نم ةقبط ءوشن

 نييعاطقإلا ةداسلا نم ًالدب مهنم ةاسقلا نيعشحلا بناج نم لالغتسالل

 هبشأ ضرألا ىلع ةيلاربيللا قيبطت ناك دقل .مهل ةفاضإلاب وأ ىمادقلا

 يف شاع املاط ىتلا ةيعامتجالا ةينبلا مشه يذلا تماصلا فصقلاب

 ىمست يتلا ةشحوملا ةلزعلا ريغو «ءاينغألا ريغ اهناكم كرتي ملو اهفنك

 .ةيرحلا

 ىلإ اعيمج فايرألا ناكس وأ نيحالفلا ءارقف ردابي نأ ًايعيبط ناك

 مساب ةمواقملاب ءالؤه رهاجي نأ ًايعيبط ناكو .عاطتسملا ردق ةمواقملا

 كلملاو ةسينكلا مساب يأ .لداع رقتسم عمتجمل ميدقلا يلاثملا جذومنلا

 ماعلا يف نكت مل يتلا) اسنرف يف نيحالفلا ةروث انينثتسا ام اذإو .يعرشلا

 تاكرحلا عيمج نإف «(لاح ةيأ ىلع كلملا دض الو ةسينكلا دض 9

 ةسينك وأ ' يبنجأ" كلم دض ةرتفلا كلت يف تماق يتلا ةيحالفلا
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 دقف .نييلحملا ماكحلا وأ ةنهكلا ةحلصمل اهرهاظ يف تماق امنإ " ةينجأ '

 ةيعرفلا ايراتيلوربلا فوفص ىلإ ايلاطيإ بونج يف نوحالفلا مضنا
 نييسن رفلاو نيلوبانلا ةبقاعيلا دض ةداضم ةيعامتجا ةروث يف ةيرضحلا
 يتلا تاراعشلا يه كلت تناكو ؛نوبروبلا ةرسأو ةسدقملا ةديقعلا مساب
 دض ايلوبأو ايربالاك يف قرطلا عاطقو نيدرمتملا تاباصع اهتعفر
 معزت «لثملابو .دعب اميف ةيلاطيإلا ةدحولا دضو «يسنرفلا لالتحالا
 يتلا تاباصعلا برح ىف نابسإلا نيحالغلا قرطلا عاطق لاطبأو ةنهكلا
 ةفرطتم ةيديلقت ةعرئنو .كلملاو «ةسينئكلا تفلاحمو .نويلبان دض اهونش

 ريواغملا زفحتل هءرشع عساتلا نرقلا علطم يف ةدئاسلا سيياقملاب ىتح
 نويلو ةلطسقو رافانو كسابلا :ميلاقأ يف لراك كلملل نيلاومل
 تانيثالثلا يف نابسإلا نييلاربيللا دض سورضلا مهبرح يف .نوغارأو
 ىتلا يه بوليداوغ ءارذع تناكو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألاو
 ةسينكلا تنش كلذك .1810 ماع نييكيسكملا نيحالفلا تمعزت
 بئارضلا يباج ةماعزب نييسنرفلاو نييرافابلا ىلع برخلا روطاربمإلاو
 ماع سورلا براح كلذك .1809 ماع لوريتلا يف رفوه سايردنأ

 نأ امك .ةسدقملا ةيسكذوثرألا ةسينكلاو رصيقلا لجأ نم 32
 ضاهنتسال ةديحولا ةليسولا نأ اوكردأ ايقيلاغ يف نييدنلوبلا نييروثلا
 دقو .«نودحوملا ةنهكلاو ةينانويلا ةيسكذوثرألا يه نييناركوألا نيحالفلا
 جراخو .روطاربمإلا ىلإ اومضناو ةداسلا نع اولدع نيحالفلا نأل اولشف
 نم امهم ًاعاطق ةيتربانوبلاو ةيروهمجلا ةعزنلا توهتسا ثيح ءاسنرف
 رخآ ظفلت ةسينكلا تناك ثيحو «1815و 1791 نيماعلا نيب نيحالعلا
 نأ .كمي ةيحالف تابارطضا تعلدنا دقف «ةروثلا لبق ىتح اهسافنا
 تناك ىتلا كلت اميس الو :ةليلق قطانم يف ؛«ةيراسي نآلا اهيمسن
 .ايليمإو ةيوبابلا انغامور لثم ًاهوركم ًابيرغ ًامكاح اهيف ربتعت ةسينكلا
 ةيكلملل نيتنيصح نيتعلق هيدنافو يناتيرب تلظ ءاهسفهن اسنرف يف ىتحو
 ةبقاعيلا ةرصن يف نييبوروألا نيحالفلا قافخإ ناكو .ةيبعشلا ةينوبروبلا
 :تاراقعلا ىريدمو «تيناوحلا باحصأو «نيماحملا يأ «نييلاربيللاو
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 "لتقم باصأ لق ىفامخإلا اذه ناك «ضرألا كاالمو .ةموكحلا| يفظومو

 ضرألا اهيف ف ةروشل مهحنمت يتلا نادلبلا | يف 8 ماعلا تاروث نم

 زجعلاو لومخلاب مهتباصإ لإ مهيدل امب مهتعانق

 يذلا يقيقحلا كلملا فص يف «لاحلا ةعيبطب «نوحالفلا فقي م

 ول «ناك لداع كلمل ةيلاثم ةروص لجأ نم لب ء«هنوفرعي ال اوداك

 مغرلا ىلع .تادروللاو هتينابز اهبكتري ىتلا تاكاهتنالا بقاعيس «فرع

 نأ كلذ ؛ةيقيقحلا ةسينكلا ةرصنل نوب اوناك نيحاللفلا ءالؤه نأ نم

 لهألا دادع ىف نوسيدقلا ناك كلذدكو ء مهنم ادحاو ناك ةيرقلا نهاك

 ضعب ىف .تداك ةيعادتملا ةسينكلا ةيعاطقإ نإ لب . .مهريخل ال مهل

 .عشمملا يداعلا لجرلا نم مهعم ًاعاست رثكأ ضرأ كلام «نايحألا

 ناك امك .ةيرحلاب نوعتمتيو ضرألا نوكلتمي نوحالفلا ناك امثيحو

 ارسيوس تانوتناك يف (كلم نودب) وأ «رافانو .لوريتلا يف مهلاح

 يموقلا لطبلا ةروصب مهناهذأ يف تعبطنا يتلا ةيلصألا ةيكيل وثاكلا

 دض ةيبسنلا مهتيرح نع ًاعافد ديلاقتلاب نوئبشتي |أوناك مهنإف لت مايلو

 ىلإ اليم رثكأ اوناكف «ةرياغملا لاوحألا يف امأ ةيلارببلا تازواجتلا

 وأ .يبنجألا وزغلا ةمواقمل ةوعد ةيأ تناكو .«.ىروشلا هاجنالا

 ءرخآ صخش ىأ مأ كلملا ءأ «نهاكلا اهقلطأ ءاوس .ةيزاوجروبلا

 ةماقإب لب «بسحف ةنيدملا يف نيماحملاو ءاهجولا تويب بهنب ال ةليفك

 لالتحال نيسيدقلا تايار عفرتو «لوبطلا اهيف قدت ةيلافتحا ةريسم

 فرحنو «ءمهؤاسن بصتغتو «تادروللا لتقيو ءاهميسقتو يضارألا

 يف ءاناك ضرألا نم مهنامرحو نيحالفلا رقف نإ .ةينوناقلا قئاثولا

 ساسألا وه كلذ ناكو .كلملا ةبغرو حيسملا تاميلعتل ةفلاخت .مهداقتعا

 ةيحالفلا تاكرحلا لعج يذلا يروثلا يعامتجالا لملمتلل خسارلا

 ؛قرلا هيف رشتني يتلا قطانملا يف ةيعجرلل هب قوثوم ريغ ًافيلح
 ةليئضلا كالمآلا اهيف عيشت يتلا قطانملا يف وأ «ةعساولا تاعاطقإلاو

 لوحتلل هنوجاتحم ام لك ناكو .رغصلا ةغلاب عطق ىلإ ةأزجملا وأ مجحلا
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 كلملا نأ مهكاردإ وه ٠ .الكش ةيراسي ة ةروث لإ الكش ةيعرش ةروت نم

 نم ةيروث ةكرح زوربو .نيلحملا ءاينغألا بناج ىلإ نافقي ةسينكلاو

 يدلابيراغ ةكرح تناك امبرو .مهتغل نوملكتيو مهلثم لاجر بناج
 هنأش نم ىلعأو هل لله دقو .تاكرحلا هذه لوأ ةيبعشلا ةيلاكيدارلا
 ةسينكلا داحجمأب نونغتي ءهسفن تقولا ىف ذ .ءاوناك اميف يلوبان ىف ة ةأصعلا

 ىف ةيلعاف رثكأ ةينينوكابلاو ةيسدترأملا نوكتسو .لويبروبيلا ةرسأو ةسدقلملا
 يسايسلا نيميلا نم ةيحالفلا درمتلا تاكرح لوحت نأ ريغ .رامضملا اذه
 ةميظعلا راثآلا نأ كلذ ؛ 8 ماعلا لبق أدب دق ناك ىسايسلا راسيلا ىلإ
 ةعرن تلوح يتلا «يضارألا ىلع يزاوجروبلا داصتقالا اهفلخ يتلا
 الإ ةيلج ةروصب حضتت مل «ةيئابو تاكرح ىلإ ةيحطسلا ةيحالفلا درمتلا
 تقبس ىتلا تارتفلا يف اميس الو ءرشع عساتلا نرقلا طساوأ دعب
 .نرقلا كلذ تانينامث يف ريبكلا يعارزلا داسكلا تلتو
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 امك ءايوروأ نم ةعساو ءازجأل ةيسنلاب ةينوناقلا ةروثلا تناك

 لازلزكو ءايلع ةطلس نمو جراخلا نم اهيلع ضورعم رمأب هبشأ ءانيأر
 لمت دقو .فارطألا ىمارتم دتمب لهس ىلع ةنيل ةريسمك ال يعانطصا
 ريغ داصتقا ىلع ةروثلا هذه اهيف تضرف يتلا تالاحلا يف كلذ
 يف ثدح امك .ىزاوجروب داصتقا بناج نم وزغلل ص رعد ىراوجروب

 .ايساو ايقيرفأ

 اعمتجم مهمامأ اودجو نييسنرغلا رئازخا ةزغ ءانه نم

 اوناك نيحالفلا نييسنرفلا دونجلا نإ لاقيو هل: يدع ةي رخل تاسسؤم

 نورقلا يف ةيحيسملا نادلبلا يف ةسينكلل تحنم يتلا كلت يضارألا هذه لثامت (23)

 .ةيسوقط وأ ةيريخ ضارغأل ىطسولا

3204 



 .سرادملا تقلغأ دقو **”هوزغ يذلا بعشلا نم ةفرعمو ًاملع لقأ

 فاقوألا يضارأ ءارشب حمس امك «ةذوعشلل تبانم تريتعا اهنأل

 اهعازتنال ةينوناقلا ةلاحتسالا الو اهدصاقم اومهفي مل نيذلا نيبوروألل

 ءاضعأ «ةداعلا يف ءاوناك نيذلا «سرادملا وريدم أجلو .اهتيكلم لقن وأ
 تحت عقت مل يتلا قطانملا ىلإ ءذوفنلا ةعساولا ةينيدلا تايوخألا ىف
 تقولا كلذ ذنم ًادبو .رداقلا ديع ةماعزب ةروثلا تاوق زيزعتل «لالتحالا

 يرتشملا اهلدابتي ةطيسب ةصاخ ةيكلم ىلإ ةمظنم ةروصب ضرألا ليوحت

 .ةليوط ةرتف دعب الإ رهظت مل لوحتلا اذهل ةلماكلا راثآلا نأ عم «عئابلاو

 قوقحلا نم ةبكرملا ةكبشلا مهفي نأ يبوروأ يلاربيل لجرل ىو

 رايهنا نود «لئابقلا لثم ةمظنم ىف «تلاح ىتلا ةيعامجلا تامازتلالاو

 ةكولمملا مالثألا نم ةليئض ةيوضوف ءازجأو ةطرشأ ىلإ اهرثعبتو ضرألا

 ؟دارفأ نم

 قطانم تناكو دعب ترهق دق رئازجلا نكت مل «1848 ماعلا لولحب

 .ليج نم رثكأل ةرشابملا ةيناطيربلا ةرادإلل عضخت دنهلا نم ةعساش

 ضرأ كلمت يف بغري نكي مل نييناطيربلا نينطوتسملا نم ًادحأ نإ ثيحو

 ناكو .امترداصم وأ ضرألا عازتناب قلعتت تالكشم ةبأ زربت م ءةيدنه

 ةليصح لوألا ماقملا يف دنهلا يف ةيعارزلا ةايحلا ىلع ةيلاربيللا ةعزنلا رثأ

 بئارضلا ليصحتل ةلاعف ةبسانم ةطخ عضو ىلإ نييناطيربلا ماكحلا يعسل

 وه مهيدل ةيدرفلا ةينوناقلا ةعزنلاو عشجلا رفاضت ناكو .يضارألا ىلع

 دعاوف تناك ءدنهلا ىلإ نييناطيربلا لوخد لبقف ؛ ةثراكلا ببس يذلا

 تاعمتجملا نأش كلذ ىف اهءأش «ةدقعم ضرألل يعاطقإلا ديسلا كالتما

 ريع .يبنجألا وزغلل ةيرود ةروصب ضرعتت يتلا ريغتلل ةلباقلا ةيديلفتلا

 انوناق «ضرألاف ؛نيتتب نيتتبات نيتزيكر ىلع دمتعت ماع لكشب تناك اهنأ

 .رئاشعلاو «لئابقلا اهنمو) اهسفنب اهسفن مكحت تاعمجت صخت ءالعفو

 لآ. طسصعتلا, *آ] ظامأ اطاع]]ععابعأ ها ططمتتنل لع أ ماعغرتع عد 1830,” معرسم (24)

 0 11151017 771007716 ءأ ماعم ممم متعب 701. 1 (1954)ب م. 7
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 ىلع لصحت ةموكحلا تناكو .(اهلاثمأو تايوخألاو .«ىرقلا تانوموكو
 ًالباق ناك ضرألا نم ًابناج نأ نم مغرلا ىلعو .لوصحملا نم ةبسن
 اهريسفت نكمي ناك ةيعارزلا تاقالعلا ضعب نأو ءام وحن ىلع لوادتلل
 .راجيإلا نم عون اهنأب فيرلا يف تاعفدلا ضعبو .كلمتلا نم عون اهنأب
 ةكولمم ضارأ وأ ءنورجأتسم وأ «ضرأآلل نوكالم كانه نكي مل هنإف
 ةاعدم عضولا اذه ناكو .يزيلجنإلا ىنعملاب ريجأت وأ ء«ةيدرف ةروصب
 1 نيذلا نييناطيربلا ماكحلاو نيريدملا بناج نم ءايتسالاو ناجهتسالل
 يفو ٠ .مهيدل ةفولأم ةيفير تابيترت عارتخا يف أمدق اوضم لب ء.هومهعي

 ةرشابملا ةيناطيربلا ةرطيسلا تحت عقت ةعساو ةقطنم لوأ ىهو «.لاغنبلا
 يأ «ضرألا ةبيرض ةيابج ىلع مئاقلا ناك ءلاغوملا ىمست تناك يتلا

 ىف بير الو .نيضوفملا ءالكولا وأ نييعارزلا ةابحلا ةئف نم ءرادنميزلا
 ةبيرضلا عفدي يذلا «يناطيربلا ضرألا كلام نولثامي اوناك ءالؤه نأ
 ضرألا ةبيرض يف لاحلا يه امك) بزع نم هكلتمي ام عيمج ىلع ةردقملا

 عمج هبجومب يرجي يذلا فينصتلل ًاقفو «(مايألا هذه ةيزيلجنإلا
 همعدو ءاهعاضوأ نسحت ىلإ ضرألاب هتيانع ىدؤت ثيحب «بئارضلا

 ([1.00 ثوامنيت دروللا لوقيو .اهيلع رارقتسالا ءامضإ لإ يبنجأ ءاظنل

 يتلا .1789 وينوي /ناريزح رهش عئافول هليجبسست ىف 1 ه1 معمطت0انأ1ل

 يضارألا تادئاعل " ةمئادلا ةيوستلا" ,ل ةضيرعلا طوطخلا اهيف تعضو
 اهتيكلم لقتنت يتلا «ءضرألا كلام رادنميزلا ربتعأ يننإ" :لاغنبلا يف
 قيرط نع ضرألا نع لزانتلا ةيحالصو .. . .ثاريملا قحب ىلاوتلا ىلع

 تقبط دقو .©”".. . .يساسألا قحلا اذه نم ةدمتسم «نهرلا وأ عيبلا
 19 وحن ىلع يرادنميزلا ماظنلا يمس يذلا بولسألا اذه نم تاعيونت

 5 هرج عواو (ةطسصلع» [>نأغب 16م ريعمدمسستع [لةعام» هز ]ممتع هلع طممأرب (25)

 روم توا رجباعر »وبرج اع 1356 هز 1786 راج متسع 1 137 0 زم أ عمودكآ]07: 0] 01

 [مز معمرنو زم 1837, ا ءنطمعرو 0تعمخمل دعتعو (طمد00: لكل طوسا. 1 «؟ةمعاط, 1 ان ططعت

 دم كمر [1916]), 2
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 .دنهلا ىف يف يناطيربلا مكحلا نم ةقحال تارتف يف قطانملا نم ةئملا يف

 عونلا قيبطت ىعدتسا يذلا وه «لماعتلا ةلوهس ال ءعشجلا نإ

 فصن ىلع ديزي ام رمألا رخآ لمش يذلا «تادئاعلا ماظن نم يناثلا

 ماكحلاف .يراوتوير يأ .ناطيربلا مكحلا لالخ ةيدنهلا قطانملا

 نم «ناك يقرش دادبتسال افلخ مهسفنأ اوربتعا نيذلا .«نويناطيربلا

 ءاهتمرب ضرألل ىلعألا كلاملا وه «ةمكحلا ىلإ رقتفت يتلا مهرظن ةهجو
 ىلع ةيدرفلا ةبيرضلل تاريدقت عضو يه ةفالمع ةمهمب مايقلا اولواح

 ناكو .:ريرجأتسملا وأ راغصلا ضراالا كالم نم هنأ رابتعاب .حالف لك

 ءافكألا نولوؤسملا هنع ربع امك ء.ءارجإلا اذه ءارو نماكلا أدبملا

 دقو .اهتالاح ىقنأ يف ةيعارزلا ةيلاربيللا لثمي .مهيف دوهحعملا حوضولاب

 تياغنيوو (©60105:010) ديمسدلوغ ريبعت دح ىلع .«كلذ مزلتسا

 اهيف نوكت تاالاح ةدع ىف ةكرتشملا ةيلوؤسملا ديدحت " «(16216)

 ةيكلمب رارقإلاو «ثرإلا يف ءاكرش نيب ةعزوم وأ ءًايعامج ًاكلم لوقحلا
 نم راجعتسالاب قلعتي اميف ةرادإلا ىف ةلماكلا ةيرحلاو «ضرألا

 «ضرألا باحصأل نومضملا عيبلاو ءنطابلا نم نيرجأتسملا
 نع كلذو «ضرألا لقن وأ عيبلا تالماعم ذيفنتل ةمدقملا تاليهستلاو

 ةلاحلا هذه يف مت دقو .'*”"لوقحلل ةردقملا ةميقلا ةبسن ديدحت قيرط

 همدق ىذلا ديدشلا جاجتحالا ْنم معغرلا ىلع اماع ةيرقلا عمتجم زواج

 .سلجملا اذه ىأر دقف .(1808-1818) ساردم يف تاداريإلا سلجم

 .«ةيعقاو رثكأ ةيرقلا تاعامج عم ةيعامجلا ةيبيرضلا تايوستلا نأ «قحب

 دقو .ةصاخلا ةيكلملل نامض لضفأ اهفصوب اهعم فوقولاو اهتيامح عم

 نيحالفلا ىلع تغبسأو «رمألا رخآ يرادإلا تمرتلاو هشحلا بلغ

 . ' ةصاخلا ةيكلملا ةمعن" دونهلا

 اكمصحعواط (نلطبسلعات انانتك, ل2024 زد طع ]ةءام"ةوس لعع ([صص [ ععوتت ظوننأ, (26)

 1904), مم. 56-57
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 تداع ثيحب حوضولا نم ءارجالا اذه ىلع ةبترتملا رارضآلا تناك
 يف اهلالتحا وأ اهيلع ةرطيسلا تمت ىتلا قطانملا يف يضارألا تايوست
 يف 30 لثمت قطانملا هذه تناكو) رادنميزلل لدعم ماظن ىلإ دنهلا لامش
 دق تالواحملا ضعب نأ الإ .(دنهلل يناطيربلا مكحلا يضارأ نم ةئملا

 ميلقإ يف اميس الو «ةمئاقلا ةيعامجلا تاعمجتلاب فارتعالل اضيأ ترج
 .باجنبلا

 ىلع قانخلا قييضتل سرشلا عمطلا عم يلاربيللا أدبملا رفاضتو
 يف ضرألا تاداريإ تفعاضت دقو) ةداح ةدايز ةبيرضلا ادازف ؟ نيحاللغلا

 ماع ميلقإلا لالتحا نم تاونس عبرأ لالخ نيترم نم رثكأ يبموب
 (81ةلغطتتك) سوتلام هعضو ىذلا راجيإلا أديم حبصأو 207

 ةسردملا ميعز هسرأم يذلا ذوفنلا لالخ نم (161635060) ودراكيرو

 اذهل ًاقفوو .عيرلا ةيرظن يف يسيئرلا رصنعلا وه لم سميج ةيعفنلا
 هل ةقالع ال أيفاص ًاضئاف ةموكحملا ضرألا تاداريإ تربتعا ءادملا

 تناك كالملا اهكلمت يتلا يضارألا ضعب نأل أدبملا اذه ريثأ دقو .ةميقلاب
 نمو .هلمكأب داصتقالا ىلع ًةرمدم أراثآ كرت امت ءاهريغ نم ابصخ رثكأ

 لوؤحلاب الإ ءدالبلا ةورث ىلع رثؤت مل يضارألا هذه ةرداصم نإف «مل
 .لامعألا لاجر نابترا ىلع ةرداقو ضرألل ةكلام ةيطارقتسرأ ومن لود

 "لاح ةيعارزلا حلاصملل يسايسلا ذوفنلا حرطي نأ اليحتسم ناكو
 .ضرأآلا ميمأت ىلإ يدّؤيس ناك امبرو ءايناطيرب لثم دلب يف ايلاكيدار

 3 سرت ىلع ةرد تناك ةيجولويديأ ةيغاط ةدبتسم ةيزاغ ةوف نأ ريغ

 دقف .يلاربيللا لدجلا نم نارايت ةطقنلا هذه دنع عطاقت دقو .دنهلا يف
 ىمادقلا ةيداصتقالا حلاصملا باحصأو نوظفاحملا ةرادإلا ولوؤسم ذختا

 نيذلا ةلهجلا كالملا راغص نأ هادؤم ايقطنم افقوم رشع نماثلا نرقلا ىف

 سأر اومكاري نأ «قالطإلا ىلع ءاوعيطتسي نل فافكلا ةايح نوشيعي

 تايوست " كلذل اولضفف «.ةوطنخلا هذهم داصتقالا اومعديو يعارزلا لاملا

 كالم نم ةقبط عجش ىذلا .لاغنبلا ىف قبط ىذلا عونلا نم "ةمئاد

 ةيسسنب ىأ) دبألا ىلإ ةتباث ةبيرضلا نم تالدعم ضرفو «ضرألا
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 «ةيعفنلا تارادالا امأ .ريوطتلاو راخدالا لع ىلاتلاب عجشو .(ةصقانتم

 عمجن مايقو «ضرألا ميمأت ذبحت تناكف «لِم زرابلا رظنملا اهمعزت ىتلا

 نم ةيناث ةيطارقتسرأ مايف رطاخم ىلع نيرجأتسملا نيحالفلا راغص نم

 نيظفاحملا ةجح تناكل ءايناطيرب لثم دنهلا تناك ولو .ضرألا كالم

 نايصعلا دعب ةيسايس بابسأل كلذك تحبصأ دقو .ديكأتلاب ًاعانقإ رثكأ

 ةقالع ركذلا يفلاسلا نيجهنلا نم يأل نكي لو .1857 ماع يدنهلا

 يف ةيعانصلا ةروثلا ومن عمو «كلذ ىلإ ةفاضالابو .دنهلا يف ةعارزلاب

 يتلا) ةميدقلا ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ةيعرفلا حلاصملا تحبصأ .ايناطيرب

 ةيناطيربلا ةعانصلا حلاصل ةعضاخ (بولحلا ةرقبلا ةباثمب دنهلا اهل تن

 .اهل ًاسفانم ال «لخدلل ًاردصمو ًاقوس دنهلاب ظافتحالا ديرت تاك ينل

 ةرطيس ايناطيربل تنّمأ يتلا «ةيعفنلا ةسايسلل ةيلضفألا تيطعأ ءانه نم

 ةيديلقتلا ةبيرضلا دودح تناكو .بئارضلا نم ًايلاع ًادودرمو «ةلماك

 ساسألا ناك امنيب «تاداريإلا ثلث لثمت ةيناطيربلا ةرطيسلا لبق

 تاالدعم ىلإ ةبيرضلا ضفخت مو .فصنلا لداعب يناطيربلا يجذدومنلا

 «نيريثكلا راقفإ ىلإ ةيطابضنالا ةيعفنلا ةسايسلا تدأ نأ دعب الإ فخأ

 .1857 ماعلا ةروث ىلإ

 نع رفسي 4 ةيدنهلا يضارألا ىلع ةيناطيربلا ةيلارييللا قيبطت نإ

 وه ؛كشلا نم رخآ رصنع ديلوت نع رفسأ هنإ لب :نيذجملا نيكلاملا

 ددحلا نيفظوملا يأ) ىرقلل نيلغتسملا نييليفطلا نم ةدقعم ىرخأ ةكبش

 نويد مظاعتو «ةيكلملا يف ظوحلملا لوحتلاو «*””(يناطيربلا جارلا يف

 ظعرممتل 5. (نهطصب ““”1طع آصئانم]ل معن وط ام مدعأ هد ]ملتقي 2 ("2نع 561039 0+ (27)

 ظدممتمم ظعواممر** 716 لمعسمأ هز ادام كال ءكب 701 9 (1960), مم. 418-431

 سرانب ةعطاقم يف نيلوؤسملا نأ دنهلا يف يناطيربلا دوجولل ةيلوألا راثآلا ةسارد رهظت

 نمو .ةلمحلا رعس يضارألا كالمتسال ةيمس رلا مهيصانم اومدختسا (شدارب راتوأ ةيالو)

 ةيلصألا ةيكلملا تادنس 23 كلمتسا «نرقلا ةيابن ىف ة ةريسكلا تايعاطقإلل ًاكلام 4 لصأ

 .(روكذملا ردصملا نم 430 ص) ةموكحلا يفظوم عم مهتاقالع ببسب يضارألل
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 ةيالو ىف روبنواك ةعطاقم ىفو . .مهنيب ءارقفلا ةبسن عافتراو نيحالفلا
 ةئا يف 84 ىلع ديزي ام نوكلتميب نوثراولا كالملا ناك .شيدارب راثوأ
 ماعلا لولحبو .رومألا ةيقرشلا دنهلا ةكرش تلوت امدنع بزعلا عيمج نم
 ةئملا يف نيعبرأ اورتشا دق بزعلا ه هذهل نويلصألا نوكلاملا ناك ؛«0
 لع ةوالعو .02 ماع ةثملا يف 62,6 ىلإ 4 ةبسنلا هذه تعمترا من : ءاهنم
 ةيزع فالآ ةثالث ىلع ديزي ام لصأ نم رع 750 نم رثكأ نآك كلذ
 نم اهتيكلم تلقتنا يتلا .ىلامحإلا ددعلا سامحأ ةنالث وحن ىأ .ةيرف وأ
 راتوأ) ةيقرشلا ميلاقألا يف تاعطاقم ثالث يف نييلصألا اهكالم
 نينئادلا ىدل تنهُر دق .«1846-1847 ماعلا لولحب (شيدارب
 2287 تيض رقما

 يذلا رينتسملا يجهنملا داديتسالا ةحلصمل ريثكلا لوقن نأ نكمي
 .ةرتفلا كلت يف يناطيربلا حارلا اونب نيذلا نويعفنلا نويطارقوريبلا ه هرهظأ
 .ةيرادالا ةءافكلاو .ةماعلا تامدخلا اوروطو . مالسلا مئاعد اوسرأ دف
 ىلع ةدسافلا ريغ ةموكحملاو ٠ ءاهيلإ نوكرلا نكمي ىتلا نيناوقلاو
 .ةيداصتقالا ةيحانلا يف اعيرذ اقافخإ اوقفخأ منأ الإ .ايلعلا تاي وتسملا
 وأ «ةيبوروأ تاموكح اهترادإ تلوت ىتلا قطانملا عيمج نيب نمو
 حبش لظ :ةيرصيقلا ايسور اهيف امب يبوروألا زارطلا ىلع تاموكح
 هذه ةأطو تداز اميرو .دنهلا ىلع ميخي ةحساكلا ةبيهرلا تاعاجملا
 تاءاصحإلا رفوت مدع نم مغرلا ىلع ىللع ءنرقلا كلذ رخاوأ يف ثراوكلا

 وأ) ةيلاينولوكلا ةرمعتسملا ةقطنملا يه ةينيتاللا اكيرمأ تناكو

 هنزواط نطوصلعو ©ماقب “ةصمسل 854ه عا اص اطع ظطامدتط اأ/ ءقاعال [مموجاصععو (28)
 ([لؤنمع طعولعوط) اص اطع طانقأ طملا ن6 طم زل معاععماطل 0 عطاتاإلا “10 ]1 0 1 ]0

 رمممربزمرس, بما. ]ا/, مم. 2 (ةنعانكأ 1958)

 تشئتكا ينلا ةيعارزلا عاضوألا نع كسل ردهلاب ةديمملاو ةدئارلا فل ْوملا اذه ةسأرد كلدذدك رظنا

 ربو مرت, ]لعب طعاطت (طءطصبقتإل : ةلخ يف [37 ماع ةيبرغلا ةيلامشلا تاعطاقملا يف درمتلا

(1959 
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 ضرألا نوناق قيبطتل تالواحم اهيف ترج ىتلا (ًاقباس ةيلاينولوكلا

 ىلع نابسإلا دويعاطقإلا دورمعتسلا بي ل ٠ . قطانملا ه هذه يفو .يلاربيللا

 نأ الإ .ىضارألا نم اوؤاش ام نولاني اوناك ضيبلا نورمعتسملا

 ةروثلا هيلإ اثتعح د يذلا يلاربيللا ليبسلا تكلس ةلقتسملا تاموكحلا

 اذه ىلعو .اهل ماهلإ ردصم تناكو ماثنب اهحرط يتلا ئدابملاو ةيسنرفلا

 وريبلا يف ةيعامجلا يضارألا ةندرفب ًاموسرم رافيلوب ردصأ ءساسألا

 ةنرول كاللمألا فقو ءاغلإب ةلديدحلا تايروهمجلا رثكأ تماقو .(1824)

 ضرألا ريرحت ىضفأ امبرو .نابسإلا نويلاربيللا لعف ام وحن ىلع نينيعم
 تلظ «ادئيساهلا) ةعرزملا نأ عم ءاهراشتناو يضارألا ميظنت ةداعإ ىلإ

 تناكو «تايروهمجلا رثكأ ىف ضرألا كلمتل ةسساسألا ةدحولا ىه

 ذختت مل ةلمحلا نأ عقاولاو .ةلاعف ريغ ةيعامجلا كالمألا ىلع ةمجهلا

 داصتقالا ريرحن نإ لوقلا نكمي لب .0 ماعلا دعب الإ ايدج ًاعباط

 .ىسايسلا اهماظن لثم هلثم « ءاعنطصم ًارمأ لظ نادلبلا كلت يف يسايسلا

 امو ضرألا نيئاوفو ؛«تاباختنالاو ءتاناملربلا مايف نم مغرلا ىلعو

 ام ىلع ءاهرهوج ىف «تلظ ةينيتاللا اكيرمأ يف ةرومألا نإف ءاهيلإ

 .هيلع تناك

١ 

 نم ّيسايسلا ّبناجلا اهلقنو ضرألا ةزايح يف ةروثلا لثمن

 اهماحتقا لثمي امنيب «يديلقتلا يعارزلا عمتجملا باصأ يذلا بارطضالا

 و .ىداصتقالا تناحلا ةيملاعلا قوسلاو ديدحلا يميرلا داصتقالا بناج نم

 نيماعلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يف دعب لمتكا دق يداصتقالا لوحتلا اذه نكي

 أدنت و .ةرجهلل عضاوتملا لدعملا يف كلذ نيبتن نأ اننكميو .15848و 7

 دنع الإ ةدحاو ةيملاع ةيعارز قوس قلخب ةيراخبلا نفسلاو ةيديدحلا ةكسلا

 رشع عساتلا نرقلا نم قحال تفو يف عرازملا يف ريبكلا داسكلا ثودح

 ةسفانملا دض ةيامحلاب «ريبك دح ىلإ «عتمتت ةيلحملا ةعارزلا تناك ءانه نم
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 ةسفانملا نكت مل ,ىرخأ ةهج نم .تاعطاقملا قاطن يف ةينيبلا ىتحو ةيلودلا
 زكارم وأ ةيورقلا ةيفرحلا تاعونصملا ددهتت لعفلاب تأدب دق ةيعانصلا
 .ةححانلا ةيلامسأرلا ةعارزلا قاطن جراخ ةيعارزلا بيلاسألا تناكو .عسوأ قاوسأ ىلع عزوت تاجتنم ىلإ اهضعب ليوحتل الإ «ةيلحملا جاتنولا
 تققح ةديدج ةيعانص ليصاحم نأ نم مغرلا ىلع ؛ةيرقلا يف ءطبب لغلغتت
 ةجيتن رشتنا يذلا ركسلا ردنمش ليصاحملا هذه نمو .ًادوهشم أمدقت
 ةيئاذغ ليصاحمو «ةينويلبانلا ةلحرملا لالخ يناطيربلا بصقلا ركس ةعطاقل
 يقيقح زفاح ديلوت ًانكمم نكي لو .اطاطبلاو ءءاضيبلا ةرذلا لثم ةديدج
 يف رصنع نم رثكأ ءاقتلاب الإ ةتحب ةيداصتقا لئاسوب يعارز عمتجم يف
 1 .ةيداعلا ةيمنتلا حبكت عناوم دوجوو «لاع ىوتسم ىلع ىعانص داصتقال رشابملا برقلا لثم .دحاو ناكمو نامز

 دح ىلإو ءادنلريإ ىف زفاحلا تدّلوو ءرصانعلا هذه تفتلا دقو
 هش ريمدتلا وه «ةطاسبب ءدنهلا يف ثدح ام ناكو .دنهلا يف لقأ
 ةلمكم ةرهدزم ةيورقو ةيلحم ةعانص ناك ال .ةليلق دوقع لالخ ء.لماكلا
 نيبو .ةعانصلا نم دنهلا ديرجت .ىرخأ ةرابعب يأ ؛ةيفيرلا ليخادملل
 ةيدنهلا ةينطقلا عئاضبلا ةميق تضفخنا .1832 ماعلاو 1815 ماعلا
 ةئم نم لقأ ىلإ دنواب فلأ ةئامثالثو نويلم نم دالبلا كلت نم ةردصملا
 ةتس دنهلا ىلإ ةيناطيربلا ةينطقلا عئاضبلا تادراو تداز امنيب «دنواب فلأ
 ةرمدملا بقاوعلا نم نيبقارملا دحأ رذح .1840 ماعو .افعض رشع
 ملو «نامزلا ميدق ذنم هعاونأب يعانصلا جاتنإلا زكارم اهيف ترهدزا دقو .حتنم دلب دنهلاف ؛ارتلجنإل لالغ ةعرزم ' ىلإ دنهلا ليوحتل ةميسجلا
 لدعلا رصانع ترفاوت اذإ اهتسفانم ىلع ةرداق ىرخأ ةلود ةيأ نكت
 دلب ىلإ لّوحجت نأ دنهلا قحب فاحجإلا نمو ....فاصنإلاو
 طيشنت نأل .«ليلضتلا ضعب ىلع يوطني فصولا اذهو 20" يعارز

 [جهزدما طولطصسع انانأأب زربلزو :م-2 رن (آ.مموقهمن ا . 01182 1940), مزن. 129- 229)
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أ ةديدع نادلب يفو دنهلا يف يف 0015 جاتنإلا
 نم أزجتي ال اءزج ؛ىرخ

 :مساوملا

 .ناكسلا ليلق دلب يفف .ةراثإ رثكأ عضولا ناك :ادنلريإ يفو

 نوشيعي نيذلا نورجأتسملا ناك .نمأآلا ىلإ هلهأ رقتفي ءايداصتقا فلختم

 راجيإلل ىوصقلا دودحلا نوعفدي فافكلا ىوتسم ىلع ةعارزلا نم

 الو نوحلفي ال نيذلا بناجألا ضرألا باحصأ نم ةليلق ةعومجل

 ةقطنملا ءانثتسابو .ةماع ةروصب مهكالمأ نع نوبيغتي لب «نوعرزي

 نم تدح دق دالبلا تناك «(رتسلأ يأ) ادنلريإ ىف ةيقرشلا ةيلامشلا

 يفو «ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةموكحلل ةيراجتلا ةسايسلا لعفب ةعانصلا
 ينف راكتبا رفسأ دقو .ةيناطيربلا ةعانصلا ةسفانم لعفب ةقحال ةرتف

 يتلا ةيعارزلا ليصاحملا نم عاونأ نع اطاطبلاب ةضاعتسالا وه ءدحاو

 إف ؛ناكسلا ددع يف ديازتلا ةيناكمإ زيزعت ىلإ «قباسلا ىف ةعئاش تناك

 ريثكب رثكأ سانلا نم دادعأ ةيذغتل يفكي اطاطبلا نم دحاو نادف لوصحم

 لقو .عقاولا يف ىرخا ليصاحم ةيآ وأ ءفلعلا نم نادف جاتنإ نم

 نيذلا نيرجأتسملا نم نكمم ددع ىصقأب ضرألا ةداس ةبلاطم تعجش

 عرازملا ةحاللفل ةلماعلا يديألا نم «قحاال تقو ىفو ءراجيإلا نوعفدي

 ةديازتملا ةيناطيربلا قاوسألا ىلإ ةيئاذغلا داوملا ردصت ىتلا ةديدحلا

 ةحاسم تناك «غ1]184 ماعلا ىمف .ةكولمملا عطقلا همعاضم ىلع .عاستالا

 نم لقأ تكانوك يف ةكولمملا 5 ةريبكلا يضارألا عيمج نم ةئملا يف 4

 يتلا ضرألا عطق م فورعم ريغ ادع يشب ال يلو «نيدادف ةسمح

 ناكسلا ددع فعاضت ءاذكهو .ذحاو نادف نع اهنم لك ةحاسم لقت

 رشع نماثلا نرقلا لالخ يضارألا هذه لوصحم نم نوشاتعي اوناك نيذلا

 10-12 نم فلأتي ءالؤه نم درفلا ءاذغ ناكو .رشع عساتلا نرقلا لئاوأو

 نم «درقلا كلذ نم تانيرشعلا ىتحو .مويلا يف اطاطبلا نم ًادنواب

 ابوروأ بوعش نيب نكي ملو .ًانايحأ كمسلا ضعبو «بيلحلا نم ةيمك
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 69[ قف نييدنلربإلا يهاضي نم ةيبرغلا

 اهضرفت ىتلا دودحلا ىلإ ناكسلا ددع ديازتي املاح باب لك قدتس تناك ةئراكلاف .ةيضاير ةقيرطب روطتلا اذه ةياهلب نهكتلا ًانكمم ناك .باسحلا

 يتلا ضارمألاو ةئيسلا ةلغلا تناكو .يعارزلا عضولا ءوس نم ىوكشلاب نورأجي اوناك نيذلا نييدنلريإلا رشع ادصحيل ةيئابولا ضارمألا

 ريشتو .ةساردلا هذه ىف اهجلاعن ىتلا ةرتفلا لالخ ىبوروألا خيراتلا يف ةيرشب ةثراك مخضأ تناك يتلا 01847 ماع ادنلريإ يف ىربكلا ةعاجملا ىف اياحضلا ددع .ةقيفد ةروصب دحأ ملعي الو .مادعإلاب
 .ًاعوج اوتام صخش نويلم وحن نا ىلإ ةيبيرقتلا تاريدقتلا ضعب
 ,61: فلا كلت ىف ديلاوم ةمث نكي م هنأل رهشأ ةدع لافطألل ءانعلا سوقطب مقت مل ويامو يولاغ تايشربأ نأ نم وكشي بتكا  ىطسولا نورقلا يخرؤم ةجهل ادنلربإ يف تايشربالا ىدحإ نهاك داعتسا .مايألا كلت يفو .نيحلا كلذ ذنم ةرجهلا لالخ نم دارطاب طببب ناكسلا ددع ذخأو «.نويلملا فصنو نييالم ةتس ىلإ ددعلا ضفخنا دقن 2.1851 ماع يف امأ .نويلملا فصنو نييالم ةينامث 1846 ماعو ءةمسن نيالم ةعبس نم ًاليلق لقأ 1820 ماع ادنلريإ ناكس ددع ناكو . 551 ماعلاو [846 ماعلا نيب ةبوكنملا ةريزجلا نم اورجاه نيرخا نينويلمو

 نأ ءرملا علاط ءوس نم ناك ,1848و 1789 نيماعلا نيب ةرتفلا يف

 17 موري وربع لكل كا مررت 1ك عال 10و 210 5عوتعور, 701. 3 (1950-1949), 255 2 1011 م رت كمومعألر “طقس جنن 50مل هرج زو [1ءعامطقب 1845-1780 ** طم (30)
 1[ جيصتسصع مرح 1546 0 1151 م0ا||1#10[|0 ىريلتعو, ؟01. 14, 0 1 (1960), 2 65 < رك ©مهننوعمو, '' 8عقلممقل ة5وونو مجونعو زو [ماقصل 8 لع تععوأخ (31)

314 



 كلت يف بغري نكي مل ًادحأ نأ ريغ ءادنلريإو دنهلا يف ًاحالف نوكي

 يف عرازملا ىدحإ ىف ًالماع نوكي نأ .رايتخالا قح يطعأ اذإ «ةرتملا

 دق تناك ةسيعتلا ةقبطلا هذه عاضوأ نأ هيلع قفتملا نمف .ًاضيأ ايناطيرب

 رشع نماثلا نرقلا نم تانيعستلا فصتنم دعب ظوحلم لكشب تروهدت

 رقفلا ةجوم ىلإ رخألا هضعبو «ةيداصتقالا ىوقلا ىلإ كلذ ضعب ىزعُيو

 ةنسح ةلواحم وهو « (1795) " دنالماهتيبس ماظن ' تثدحتسا ىتلا عقدملا

 لامعلل روجألا نم ىندألا دحلا نيمأتل باوصلا تبناج اهنكلو ةبنلا

 عيجشت ةيسيئرلا اهراثا نم ناكو «ةيندتملا روجألا يىوذل معدلا ميدقتب

 .طابحإلاب لامعلا ةباصإ ىلإ ىدأ امم هروجألا ضفخ ىلع نيعرازملا

 درمتلا ىلإ عوزنو لملمت نم مهءاصأ ام رادقم ىلع لالدتسالا نكميو

 حنجلاو «نرقلا كلذ نم تانيرشعلا يف ديصلا نوناقل تافلاخملا ةدايزب

 «تانيعبرألاو تانيثالثلا ىف تاكلتمملاو قابملل دمعلا قارحإلا ثداوحو

 ءةسئايلا "ةريخألا ىلامعلا درمتلا تاكرح" ب ,كاذو اذه قوفو

 نم ةيئاقلت ةروصب ترشتنا يتلا يئابولا بغشلا ثداوح ىهو «ةزجاعلا

 اهعمق ىرجو «تانيثالثلا رخاوأ يف ىرخأ ةديدع تاعطاقم ىلإ تنك
 لامعلا تالكشم لح ةيداصتقالا ةيلاربيللا تلواح دقو .ةيشحو ةروصب

 وأ يداصتقا رجأب لمعلا لوبق ىلع امإ مهماغرإب ّظفلا رستبملا اهولسأب

 داوملا نم ةموظنم وهو «ديدجلا رقفلا نوناق ءاج 21834 ماعو .ةرجهلا

 يف نولمعي نيذلا لامعلل رقفلا ةنوعم مدقيل «ةوسقلا ةغلابلا دونبلاو

 مهينثل مهلافطأو مهتاجوز كرت ىلع اهيف نومغري يتلا) ةديدحلا لغاشملا

 2. سوتلام حئاصنل افالخ . «مهعفدي يذلا يسنجلا يفطاعلا فارجنالا نع

 مهل ةيشربألا اهنمؤت يتلا تانامضلا بحس عم «(باجنإلا يف روهتلا ىلإ
 رقفلا نوناق ةفلك تضفخنا دقو .شيعلا لبس نم ىندألا دحلا ميدقتي

 ةياهن ىتح عقدم رقف يف نوشيعي اولظ يناطيرب نويلم نأ عم) ةداح ةروصب

 اميو ءءطبب كرحتلا اهدعب لامعلا ًأديو «(ةساردلا هذه اهجلاعت ىتلا ةرتفلا

 أدت هو ٠ ال يف ايل حل مهعاضوا نإف را باصأ داسكلا نأ
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 لك ىف سوؤبلا نوناعي ءرمألا عفاو يف .«نويعارزلا لامعلا ناك

 .ًايديلقت « تناك ةيئانلا ةفملختملا قطانملا يف مهعاضوأ نأ عم «ناكم

 ىوتسم طوبه ىلإ اطاطبلل ديعسلا ريغ فاشتكالا ىدأو .ةئيس ةيدرتم
 ىلع يرهوج نسحت أرطي ملو ءابوروأ لامش نم ةعساو ءازجأ يف ةشيعملا

 كلذ نم تانيتسلاو تانيسمخلا ىف الإ ءالثم ايسورب يف .مهعاضوأ
 ىلع .كلذ نم لضفأ ايتاذ يفتكملا حالفلا عضو ناك امبرو . .نرقلا

 ثتولذح دنع ءتناك راغصلا ضرألا كالم عاضوأ نأ نم مغرلا

 .نيحالف دالب يهو ءاسنرف رثأتت مل امبرو .سأيلا ىلإ وعدت «تاعاجملا
 .ةينويلبانلا بورحلا دعب ةعارزلا باصأ يذلا ماعلا داسكلاب ءاهريغ لثم
 تناك ام نيب نرافو 18540 ماع ةانقلا ربع رظن ول يسنرفلا حالملا نإ لب

 نأ كردأل 2 ماعلا ىف نيناطيربلا لامعلا عاضوأو هعاضوأ هيلع

 يفو .””رخآلا بناجلا ىلع نييناطيربلا ظوظح نم لضفأ ناك هظح
 طرحملا نم رخآلا فبناخلا ىلع نويكيرمألا نوعرازملا نأك ىانئألا كلت

 مهسفنأ لوئلنبهمو .ميدقلا ماعلا يف نيحالفلا لوٌؤس نوعبأتي ٠ . يسلطالا

 .ايبوروأ ىلإ نومتني ال مهن :أ لع

 يدالب يف ةلماعلا ةقبطلاو نيحالفلا طاسوأ يف ًاليوط تشع نأ دعب' (2)
 .ًابدأت نييسنرفلا نيعرازملا نم رثكأ اسانأ فرعأ ل يننإ قدصب لوقأ نأ يلع ءاهجراخو
 هذه يف ءمهو .رايتعالاب مهعاضوأ انذخأ اذإ ءامادنه وأ .ةناصرو ءافشقتو ءادجو ,ةفاظنو

 نييعارزلا لامعلا نم ريبك عاطق نم ضيقن ىلع ةخراص ةروصب نوفقي «يحاونلا
 :يذلا زيلجنإلا نم ريثكلا كلذكو «نيغلابلا سؤبلاو ةراذقلاب نوزيمتي نيذلا نييدنلتوكسالا
 نيذلا نيكاسملا نييدنلريولا نمو « مهتشيعم بيلاسأ يف قالغنالاو راسكنالاو عونخلاب نومستي
 [1عمروت اسقط, 7726 :رظنا «"...ةوسقلا لك ةيساق فورظ يفو ءةارع هبش لوشيعي
 را ج1 عتبأ نهر 0210 لكتل7 0[ 16 0110111] 0إ 1[ هرنعع, 182 أ2 [74 1071 0110/0

 ([.هدكمطز ل. طءاطعممن, 18548), مز. 25-6.
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 مساتلا) لصفل)

 . "نيسدنهملل ةديجم مايأ «لعفلاب ءهذه'

 . 7ةيراخبلا ةقرطملا عرتج 2. (]91265 الةقاطإلاط) ثيمزانت سميج

 .ةمدقتملا ةعيلطلا اهتيأ هآ ءدوهشلا ءالؤه لثم ءازإ'

 .ةرطاقلا ةردق ىلع ءانثلا يف يطرفأ

 .ديدحلا ككسلا طوطخو راخبلا ىلع ءانثلا يف يطرفأ

 . 20 8011111161) هييموب .أ

1 

 داصتقالا وه «لاعف يعانص داصتقا ةمث ناك «1848 ماعلا لولحب

 نم تانيعبرألا يفو .ملاعلا ىلع ةنميهلا يلاتلاب عاطتسا يذلا يناطيربلا

 1830-711. ةرصالاه عع, 4 ىوعاوأ 18735 هدر» هز دما ءععتمع ([م. من مع مط]ب (1)

6 .2 .(1961 

 1[ 0ععع ظاعدت ل, ط6 107 ه771 157716 د0عأمأ ([آعجب "7 نهدلعب هتتحإ: ظععمتفمم ؤب, (2)

 [1944]), مأ. 2, قم. 6
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 نم ةعساو قطانمو ةدحتملا تايالولا تناك امبر ءرشع عساتلا نرقلا
 ةيعانصلا ةروثلا ةبتع نم تاوطخ تمدقت دق ىطسولاو ةيبرغلا ابوروأ
 يف (1ءطقمل (0هطلعم) ندبوك دراشتير عفوتي ناك املثمو .امتزواجت وأ

 دعب «نوكتس ةدحتملا تايالولا نأ دكؤملا نمف «'””تانيثالثلا طساوأ
 يف اوناك ناملآلا نأ امك ءايناطيربل ىدجلا سفانملا يه ءةنس نيرشع

 مغرلا ىلع . مهدالب يف عيرسلا يعانصلا مدقتلا ىلإ نو ريشي تانيعبرألا
 هذه نأ الإ .ىأرلا اذه مهكراشي نكي مل جراخلا نم فرط ىأ نأ نم

 ماعلا يف يقيقحلا يداصتقالا لوحتلا لظو .ققحتت مل تالامتحالا
 عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا لولحب ًاعضاوتم ةيزيلجنإلا ريغب قطانلا
 ةكسلا طوطخ ىلامجإ ناك «لاثملا ليبس ىلع .1850 ماعلا يفف .رشع

 ةريزجلا هبشو ارسيوسو ايفاندنكساو لاغتربلاو اينابسإ يف ةيديدحلا
 :ةدحتملا تابال ولا انينثتسا اذإو .ليم ةئم نم ًاليلق رثكأ اهعيمج ةيناقلبلا
 .اهعيمج ةيبوروألا ريغ نادلبلا يف فصنلا ىلإ ضفخني مقرلا اذه نإف
 ماعلا نإف ءًابناج ىرخألا عاقبلا نم ًاليلق ًاددعو ايناطيرب انعضو اذإو
 ودبيل نكي ل رشع عساتلا نرفلا تانيعبرأ ىف يعامتج لاو ىداصتقالا

 اوناك ملاعلا ناكس ةيبلغأف .1788 ماع هيلع ناك امع ًاريبك افالتخا ًافلتخت
 الإ ةمث نكي ل 1830 ماعلا يفو .نيحالف «كلذ لبق اوناك املثم «كاذنآ
 ىرخأو .ندنل ىه «ةمسن نويلم ىلع اهناكس ددع ديزي ةدحاو هنيدم

 ءايناطيرب انينثتسا اذإو .سيراب يه «نويلم فصن ىلع اهناكس ددع ديزي
 ىلع اهءاكس ددع ديزي ةنيدم ةرشع عست نم رثكأ اهلك ابوروأ يف نكي مل
 .فلأ ةئم

 يداصتقالا ومنلا نأ ينعي يناطيربلا ريغ ملاعلا يف ريغتلا ءطب ناك
 ةعيبطلا عاقيإل ًاعضاخ ءاهسردن يتلا ةرتفلا ةيابن ىتح «رمتسيس هيف
 ىف ال «ئيسلا داصحلا وأ ديحلا داصحلا يف لثمتملا .مدقلا يف براضلا

 لهطص 151011, 776 طرارع هز _[قعطمبل مطلع, 6الط 1 طمادكممل 01 طق موجحاتافأت (3)

 هروع ا هايصمع 101م [ 105 1:0.] (آمصعلمصوت 1. 1. انصكحلاسم, 1903) م. 8.
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 ١ يسال ونس

 ةمزأ تناك اميرو .نايعانصلا داسكلاو راهدزالا اهيف بوانتي تاونس

 دوعت تناكو «يملاعلا قاطنلا ىلع ترشتنا يتلا ىلوألا يه 7 ماعلا

 «ةبسانملل «كلذ ىدأ دقو .ةيعارزلا ثراوكلا ريغ ثادحأو ساسأ ىلإ

 1780 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا يفو .ةيمهألا ةميظع ةيسايس حجئاتن ىلإ

 ذختاو «ةيعانصلا ريغو ةيعانصلا قطانملا يف ريغتلا عاقيإ فلتخا :1848و

 . 7” ةنيامتم تاراسم

 نيب ابوروأ ةيبلغأ اهنارينب توتكا يتلا ةيداصتقالا ةمزألا تناك

 داصتقا يف ثدحي امب ميدقلا زارطلا نم ةمزأ 1848و 1846 نيماعلا

 ماظنلا داصتقال ارايهنا ءام وحن ىلع «تناكو «ةعارزلا هيلع رطيست

 ءايناطيرب يف كلذك نكي مل رمألا نأ الإ .داصتقالا ملع موهفمب ميدقلا

 نيب تثدح دق ىلوألا عينصتلا لحارم يف تارايبنالا أوسأ تناك ثيح

 تقولا ىف «تنمازتو ."ةثيدح" بابسأل .«1842و 1839 نيماعلا

 ناجيهلا ةلاح تغلبو .ةرذلا راعسأ يف يبسنلا ضافخنالا عم «هسفن
 يذلا ماعلا بارطضالا يف 1842 فيص ىف اهتورذ يئاقلتلا يعامتجالا

 سبغشلا لامعأ ىمسي ام وأ) قبسم طيطخت نود نم نويقاثيملا هب ماق

 21848 ماع ةراقلا ىلإ عضولا اذه تافعاضم تلصو نإ امو .(ةتلفنملا

 ةمجانلا ةيرئادلا داسكلا ةلسلس ىف ةقلح لوأ ىناعت ايناطيرب تناك ىتح

 دلبلا يهو ءاكيجلب ىف ثدح املثم .يروتكيفلا عسوتلا نع

 ةيأ نإف «سكرام نهكت امكو .ابوروأ ىف ءرخآب وأ لكشب .«ىعانصلا

 نوكيس ء«ايناطيرب ىف اهل ةقباطم ةكرح نودب ةيبوروألا ةراقلا ىف ةروت

 ةلاح نأ وه هنيبتي نأ عطتسي ملام نأ ريغ .لشفلاب اهيلع ًاموكحم

 هوقت نأ ابوروأ ىلع متحت تناك ةراقلاو ايناطيرب نيب ةيمنتلا يف نزاوتاللا
 .اهدرفمب ةروثلاب

 ريغو يعانصلا نيراسملا عفد دق يعانصلا عاطقلا هققح يذلا ىملاعلا راصتنالا نإ (4)

 .ىرخأ ةقيرطب نكلو «ىرخأ ةرم ءاقتلالا ىلإ يعانصلا
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 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا يف مهملا نإف .كلذ نم مغرلا ىلعو
 ةقحال ريياعمب «ربتعت ىتلا ةيداصتقالا تاريغتلا سيل 1848و 9

 ىف اهقيرط قشت تناك يتلا ةيرهوجلا تاريغتلا لب «ةليئض ةفيفط
 :ملاعلا ناكف .يفارغميدلا بناجلا يف تاريغتلا هذه زربأ ناكو ءابوروأ
 أدب دق «ةجودزملا ةروثلا كلف يف رودت تناك يتلا هءازجأ اميس الو

 لالخ ةرومعملا ناكس نم تفعاض ىتلا ةقوبسملا ريغ "راجفنالا" ةلحرم
 نرقلا لبق «تناك لودلا نم ةلق نإ ثيحو .ةقحاللا ةنس نيسمخلاو ةئملا

 نم مغرلا ىلع ءاهلثامي ام وأ ةيناكسلا تاءاصحإلاب موقت ءرشع عساتلا
 يناكسلا ومنلا ةعرس سايق بعصلا نم نإف «'””ةيقادصملا ىلإ اهراقتفا
 هتايوتسم ىلعأ غلبو ءهل ليثم ال ًايئانثتسا ومنلا ناك ذإ ؛ةرتفلا كلت يف
 ىتلا ناكسلا ةحيحشلا نادلبلا ءانثتساب) ايداصتقا ةمدقتملا قطانملا يف

 ةدحملا تايالولا ناكس نإف 1850و 1790 نيماعلا نيبو .(ايسور
 ريغ دراوملاو تاحاسملا مهتعجشو ءةرجهلا لعفب اومظاعت نيذلا)
 مهددع عفترا ذإ «تارم تس اوفعاضت .(ةيكيرمألا ةراقلا يف ةيهانتملا

 ناكس ددع ًابيرقت فعاضتو .ًانويلم نيرشعو ةثالث ىلإ نييالم ةعبرأ نم
 نيب فاعضأ ةثالث مهددع عفتراو «1800-1850 ماع نيب ةدحتملا ةكلمملا
 (1846 دودح قاطن ىف) ايسورب ناكس فعاضتو .«1850و 1750 نيماعلا

 ةيبوروألا ايسور ىف لاحلا تناك كلذكو .1846و 1800 نيماعلا نيب
 ءادنلوهو ديوسلاو كرامنادلاو جيورنلا ناكس نأ امك .«ادنلنف نودب)
 1750 نيماعلا نيب مهددع فعاضت دق ايلاطيإ نم ةعساو ءازجأو

 ىتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخ اليلق لقأ تالدعمب اوديازت مهنأ ريغ 21850و
 .ثلثلا لدعمب لاغتربلاو اينابسإ ناكس ددع دادزاو .اهحلاعن

 ىجهنملا ءاصحإلا امأ .1801 ماع ايناطيرب يف ناكسلل ماع ءاصحإ لوأ يرجأ (5)

 .1831 ماع يرجأ دقف لوألا مظنملا
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 ناكس نأ عم .يبوروألا ريغ ملاعلا نع لقأ تامولعم انيدل رفاوتتو

 نماثلا نرقلا لالخ ةعراستم تالدعمب «ودبي ام ىلع ءاوديازت دق نيصلا

 ىتحو .«يوروألا لخدتلا ىتح كلذ رمتس :ساو .رشع عساتلا لئاوأو رشع

 رايبعأب ًانذؤم ةيديلقتلا هترود ينيصلا يسايسلا خيراتلا هيف راد ىذلا تقولا

 .©كاذنآ اهَجْوَأ تغلب دق تناك يتلا وشنام ةرسأل ةلاعفلا ةرهازلا ةرادإلا
 ناك ام ةبيرق تالدعمب نوديازتي ةينيتاللا اكيرمأ ىف ناكسلا ناك امبرو

 ءايسآ يف يناكس راجفنا ىلإ ةراشإ ةيأ ىلع رثعن الو .”اينابسإ يف ًاعئاش
 ةدايز ةمث سيلو .يناكسلا رارقتسالا نم ةلاح ايقيرفأ ىف تداس امبرو

 نونطوتسملا أدب ىتلا ةيلاخلا ىضارألا ضعب ىف الإ ناكسلا ددعل ةيئانثتسا
 ماع ضيب نونطوتسم اهيف نكي مل يتلا ايلارتسأ لثم ءاهيف ةماقإلا ضيبلا

 .صخش نويلم فصن ىلإ 1851 ماع عفترا مهددع نكلو .0

 ةعفاد ةوق «لاحلا ةعيبطب .ءناكسلا ددعل ريثملا ديازتلا ىطعأ دقل

 ةروثلا جئاتن نم ةدايزلا هذه ربتعن نأ انيلع نأ عم .داصتقالل ةريبك

 انكمم نكي مل هنأ كلذ ؛اهيف ةرثؤملا ةيجراخلا بابسألا نم ال ةيداصتقالا

 ةرتف نم رثكأ ناكسلل عيرسلا ومنلا اذه ىلع ةظفاحملا ةروثلا هذه نودب

 ٍيناكسلا ومنلا ززعتي مل يتلا ادنلريإ يف لعفلاب ثدح ام كلذو) ةدودحم

 ىوق ديلوت ىلإ ةدايزلا هذه تدأ دقل .(ةمادتسم ةيداصتقا ةروثب اهيف

 دادعأ ىف ةدايزو ءاديدحت '"ةيتف' ةلماع ىوقو ؛«ةديدج ةلماع

 رثكأ ءةصاخ ةروصب اهحلاعن ىتلا ةرتفلا ىف ءملاعلا ناكو .نيكلهتسملا

 .لافطألاب لفحي ناك ذإ ؛ىضم تقو يأ ىف هيلع ناك امم ًابابش
 .رمعلا ناعير ىف مه نيذلا سانلاب وأ «بابشلا جاوزألابو

 ةرسأ تلوت دقو .ةداعلا يف ةنس ةئمثالث دتمت نيصلا يف ةكلاملا ةلالسلا ةرود تناك (6)
 .رشع عباسلا نرقلا طساوأ يف مكحلا ديلاقم وشنام

 1+. 8وينمن 23و10, "14 20ط] وعامر طلكمقتت31261123-0.:* .لهنقتمأ هز ط]هرآل (7)

 24 1510زن, 701. 8/ (1960-1959), »رجب 339-00
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 تناك ةيلمعلا اهتيمهأ نأ عم «1848 ماع اهتايادب يف تناك ةيديدحلا ةكسلا

 نأ الإ ءايناملأاو اسنرفو اكيجلبو ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب يف ةربتعم
 ىفف .ةقباسلا سيياقملاب ًارهاب ناك ءاهثادحتسا لبق ىتح «نسحتلا
 فلأ نيثالث نم رثكأ ديهمت مت ««ايراغنه ءانثتساب) ةيواسمنلا ةيروطاربمإلا
 ةكبش مجح نم فعاض امم ؛1847و 1830 نيماعلا نيب قرطلا نم ليم

 نيماعلا نيب اهيف قرطلا ةكبش اكيجلب تفعاضو .**”اثلثو نيترم تالصاوملا
 «ةريغصلا قرطلا ةكبش ءاينابسإ ىف ىتح «تفعاضتو .1850و 0

 1800 نيماعلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يفو .ًاساسأ يسنرفلا لالتحالا لضفب
 ةماخض ىف قوفتت تناك يتلا «ةدحنملا تايالولا تفعاض 1850و

 ينامث نم رثكأ اهيف ديربلا قرط ةكبش «ىرخأ ةلود ةيأ ىلع اهتاعورشم
 اهماظن ايناطيربل ناكو .'” ليم فلأ 170 ىلإ ليم فلأ 21 نم : تارم
 اهنم ليم ىفلأ لداعي ام اسنرف ترفح امنيب «ةيئاملا تاونقلا نم صاخلا

 ةميظعلا ةيئاملا رباعملا هذه لثم ةدحتملا تايالولا تحتفو .(1847-1800)
 يف يرحبلا نحشلا ةردق تفعاضتو .وياهوأو كيبازيشتو يريإ يف ةيمهألا

 ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا علطمو 1800 ماعلا نيب يبرغلا ملاعلا

 نيب رحبلا بابع رخمت «1822 ماعلا نم ًارابتعا «ةيراخبلا نفسلا تناك اميف
 تلقن 1840 ماع يف) .ًاباهذو ةئيج بونادلا عرذتو ءاسنرفو ايناطيرب
 .ةيعارشلا نفسلل نط نييالم ةعست لباقم « نط فلأ 370 ةيراخبلا نفسلا

 هذهل ةيقيقحلا ةردقلا سدس نم رثكأ لثمت ال دق ةلومحلا كلت نأ عم

 «ىرخألا نادلبلا لع نويكيرمألا قوفت ءاضيأ ناديملا اذه ىفو .رخاوبلا

 ."”لاعلا يف يرابجت لوطسأ مخضأ مهكالتماب ءايناطيرب اهيف امب

 لععمزرع ظالم, “1 ةلتقم 0121105 3650 !صهلانكأتاإل ان مركأتتقب 1848-1515,” 7ع (8)

 ل نانمنمأ 0/ قا ملععمو لى مخرب, 70م1. 1 ا/ (1943), م. 27

 حق1نعطمعا ©. ة8كسلطقللب 786 1ءقممممر» مل لا هنقكتتعم (آمطصقماحب العجب ا داع (9)

 0. [خ0ا11160عع همل 5ذوطكر, 18592), 1051 0111

 نفسلا ققحت نأ لبق «1860 ماعلا لولحب ةياغلا هذه غولب ىلع نويكيرمألا كشوأ (10)

 .نييناطيربلل قوفتلا ةيديدحلا
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 ىلاجم ىف أرط يذلا نسحتلا ةيممأ نم صقتنن ال نأ كلذك انيلعو

 ايسور رصيق تلقأ ىتلا ةبرعلا ةمدخ نأ يف كش الو .ةلومحلاو ةعرسلا
 ةحاتم نكت مل (1834) مايأ ةعبرأ يف نيلرب ىلإ غربسرطب ناس نم

 ديربلا ةمدخ وه مهل ًاحاتم ناك ام نأ ديب ؛ًانأش لقألا تاقولخملل
 نيب ةفاسملا عطقت تحبصأ يتلا (ايناطيربو اسنرف نم ةراعتسملا) عيرسلا

 .مويلا فصنو نيموي نم الدب ةعاس ةرشع سمح يف غريبيدغامو نيلرب
 عارتخاو ةيديدحلا ةكسلا لضفب ةيديربلا لئاسرلا دادعأ تفعاضت امك

 ةيديربلا ةمدخلل ةدحوملا ةفلكلل شهدملا (2هد:اد20 1111) ليه دنالور

 .(1841 ماع قصاللا ديربلا عباط عارتخاب تززعت يتلا) 1839 ماع يف

 امدقت لقألا نادلبلا يف «كاذو اذه لبق «ءلصح عيرسلا روطتلا نكلو
 لئاسرلا ددع عفترا .«1840و 1830 نيماعلا نيب ةرتفلا يفف ؛ايناطيرب نم

 دفسلا نأ كلذ ىلإ فاضي .ًانويلم 94 ىلإ 64 نم اسنرف نم ةلسرملا

 يف تناك امنإ لب .ءبسحف ةقثلا ىلإ ىعدأو عرسأ نكت مل ةيراخبلا
 .!امجح ربكأ لدحملا

 .ةينفلا ةهجولا نم «نكت مل هذه نسحتلا بناوج نأ يف كش الو
 نإف «كلذ عمو .ةيديدحلا ةكسلا طوطخ نم اريثأت قمعأو اعقو رثكأ

 ةيئاملا ءيفارملاو رباعملاو «راهنألا قوف تعفترا ىتلا ةبالخلا روسجلا
 لع ةعرسب قلزنت ىتلا ةريغصلا ةيعارشلا نفسلاو «ةميظعلا ةيعانطصالا
 ءكاذنآ تناك «ةديدجلا ةقينألا ديربلا تابرعو «عجبلاك ءاملا ةحفص
 يف «تناك امك .يعانصلا ميمصتلا تاجتنم لجأ نم «كلذ دعبو

 ريسيتل ةليسو اهفصوب .«باجعإلا ىلإ وعدي دح ىلإ ةلاعف ءهسفن تقولا
 .ةينغلا وأ ةريقفلا قطانملاو .فيرلاو ةنيدملا نيب ام طبرت «لقنلاو رفسلا
 يناكسلا ومنلا حبكي ناك ام نأل ؛ريثكلاب اهل ًانيدم ناكسلا ديازت ناكو

 هروصح تناك ىتلا ةيذغتلا ءعاوممب و تاعاجملا لثم ةيرودلا ثراوكلا 05

 قي ناطقلا, 10 (11)
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 ارطخ لقأ تحبصأ دق تاعاجملا تناك اذإو .نايحألا بلغأ يف ًايلحم
 لثم لماشلا طحقلا تاونس ءانثتساب) ةرتفلا كلت يف يبرغلا ملاعلا يف
 هذه نسحتلا بناوج ىلإ دوعي كلذ نإف .(1846-1848و .. 8176
 ةءافك يف لاح ا ةعيبطب ماعلا نسحتلا ىلإ ةفاضإلاب «لقنلا تامدخ يف
 ."'2”ةرادالاو ةموكحلا

 الو .ةرجهلاو ةراحتلا مجح ىف لثمتي . عبطلاب «ثلاثلا ريغتلا ناك

 يف نيحالفلا نأ ىلع لئالد ةمث نكت ملف .قطانملا عيمج ىلع كلذ قدصي
 وأ «كاذتا ةرجهلل نيدعتسم اوناك « لاثملا ليبس لع ءايريليإ وأ ايربالاك

 ريبكلا يونسلا دوروغفون ىينين ضرعم ىلإ لصت ىتلا عئاضبلا ةيمك نأ

 ةروثلا ملاع ىلإ انرظن اذإ اننأ ريغ .''*”ةريثم ةجرد ىلإ ةريبك تناك
 تناك عئاضبلاو سانلا ةكرح نأ انكردأل «ةيلك ةرظن هلمكأب ةجودزملا

 ةسمح وحن رداغ .1850و 1[ 8 [6 نيماعلا نيبو .ةحسأك هروصب ىرجن

 .(نيتكيرمألا ىلإ مهسامخأ ةعبرأ هجوتو) ةيلصألا مهنادلب يبوروأ نييالم
 يلامجإ دادزاو .ريثكب كلذ نم عرسأ ةيلخادلا ةرجهلا تاجوم تناك امنيب

 ,.1840و 1780 نيماعلا نيب فاعضأ ةثالث يبرغلا ملاعلل ةيملاعلا ةراجتلا

 هذه ودبت دقو .1850و 1780 نيماعلا نيب فاعضأ ةعبرأ نم رثكأو

 ةقباسلا ريياعملاب ءاهنأ ريغ ءةقحال ريياعمب تسيق اذإ ''*””ةعضاوتم ةدايزلا

 .باتكلا اذه نم رشاعلا لصفلا رظنا (12)

 موحعا ما1عاوععتعا !؟طعغمسمتل ب 1[ةعمسمجن ءطعوأعمم [8؟ممطصتاام [[نووعزت » اللة (13)

 ا' ماها, ]1917-500 ([13/[ هولك هل: و5. 1جلدحابتو مملتأا. اناحتإل, 1950), 1[ جعطاع 19, مم. 482-4813

 .عرسأ ةروصب تديازت تاعيبملا ةيمك نأ ريغ

 لءرنمرمدع ظاانتحت, ]07 0710 8عوئجوتتا اذ ااتلككأا هر ل هنتا ]8ع الاستط اه 182 : اضيأ رظنا

 ع1 وعرداأ عساس (صمععأممب آكل. ل.: 2تسععأمال الم177قولاإ 2:ءووب 1961),. مب 287

 نيب ةرتفلا ىف اورجاه نييبوروألا نم ًانويلم نيرشعو نينثا نأ ددصلا اذه ظحالن (14)

 3,400 وحن ةيلامجإلا ةيملاعلا ةراجتلا مجح غلب .1889 ماعلا يفو .1888و 1850 نيماعلا

 . 1840 ماع هينج نويلم 600 نم لقأ عم ةنراقملاب «هينج نويلم
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 ام لك زواجتت تناك «نامزلا كلذ لهأ اهمدختسا ىتلا ةرتفلا كلت ىلع

1 

 نأ نكمي ال يتلا فاطعنالا ةطقنو ءمهألا ةيضقلا نأ ريغ

 عراستلا يه .مهمامتها رواحم تناك امهم ةرتفلا هذه وخرؤم اهلهاجتي

 كإ .0 ماعلا لعب يعامتجالاو ىداصتقالا ريغتلا تالدعم يف مخزلاو

 جراخ ايبسن اطيسب امدقت الإ ثدحن مل اهورحو ةيسنرفلا ةروثلا ةرتف

 دعب مامألا ىلإ ةبثو تققح ىتلا ةدحتملا تايالولا ءانثتساب ءايناطيرب

 .1810 ماع ةحولفملا اهيضارأ ةحاسم تفعاضف «لالقتسالا برح

  ةروصب .تذخأو «فاعضأ ةعبس اهنم ةيرحبلا تانحشلا مجح تدازو

 مدقتلا رهاظم نمو) لبقتسملا يف اهتاردق نم ابناج يدبت «ةماع

 جاتنإلا نم ىلوألا لحارملاو ءنطقلا جلاحم :ةرتفلا كلت يف يكيرمألا

 ةلماعلا (01106م 180ةصق) زنافيإ رفيلوأ ةنوحاطو « عيمجتلا طخ ةطاسوب

 تاعانصلا نم ريثكل تعضو دق سسألا تناكو .(لقانلا مازحلاب

 نأ ريغ «ةينويلبانلا ابوروأ ىف «ةليقثلا تاعانصلا اميس الو «ةقحاللا

 تامزألا عوقو يف ببست امم «برحلا ءاهتنا عم ضرقناو ددبت اهرثكأ
 ىلع «ءىه 1830و 1815 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا تناكو .ناكم لك ىف

 .ءيطبلا شاعتنإلا ةرتف ءاهتالاح نسحأ يف وأ .ءتاسكتلا ةرتف «مومعلا
 شامكنالا قيرط نع «ةيلاملا اهنوؤش ميظنت ىلع لودلا تفكع دقف

 ماع ليبسلا اذه اوكلس نم رخا سورلا ناكو) ةداعلا يف مراصلا

 ةسفانملاو ةمزألا كلت تابرض تحن حن رتن تاعانصلا تذخأو .(1

 ًأطابتو «ةحداف رارضأ ةيكيرمألا نطقلا ةعانصب تقحلو «ةيبنجألا

 نويسنرفلا فيرلا ناكس ديازت «1828 ماعلا ىتحف .يرضحلا فحزلا

 ةصاخبو .ةعارزلا تفعضو «ندملا لهأ اهم ديازت ىتلا اهسفن ةعرسلاب

 ؛ةرتفلا كلت يف يداصتقالا ومنلل نيبقارملا نم يأ نكي ملو .ايناملأ يف
 نأ ريغ .مؤاشتلاب سحي ءعاستالا مظاعتملا يناطيربلا داصتقالا جراخ ىتح
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 تايالولا امبرو ءايناطيرب ريغ ةلود يأ نأ دقتعت تناك مهنم ةلق
 ضعب ذخأنلو .ةيعانص ةروث باتعأ ىلع لعفلاب تناك ء«ةدحتملا
 تايالولاو ايناطيرب جراخف : ةديدحلا ةعانصلا لع ةحضاولا تارشؤملا

 ىف ةيراخبلا ةقاطلا ةيمكو ةيراخبلا تاكرحملا ددع نأك ءاسنرفو ةدحتملا

 ال ثيحب ةلآضلا نم رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا يف هلك ملاعلا
 .ءاصحاإلا ءاملع نم مامتها ىندأ قحتست

 .عيرس يرذج رّيغت عضولا ىلع أرط ء(هوحل وأ) 130 ماعلا ىف

 لثم «عينصتلل ةمزالملا ةيعامتجالا تالكشملا تناك «1840 ماع لولحبو
 ىرضحلا فحزلا ىلع ةبترتملا لاوهألاو .«ةديدجلا ايراتيلوربلا ءوشن

 لاجر قرؤت ىتلا سيباوكلاو «ةيبرغلا ابوروأ ىف ةداحلا تاشقانملا

 ءاكيجلب ىف ةيراخسلا تاكرحملا ددع فعاضت دق .ةرادإلاو ةسايسلا

 ًاكرحم 354 نم :1838و 1830 نيماعلا نيب فاعضأ ةثالث اهتقاط تدازو
 امو .(ناصح فلأ نيثالث ةوقب) 712 ىلإ (ناصح فلأ رشع دحأ ةوقب)
 ًاطاوشأ عطق يذلا ءريغصلا دلبلا كلذ يف ناك ىتح 1850 ماعلا لح نأ
 ةتس اهتقاط غلبت كرحم ةئمثالثو نيفلأ وحن .عينصتلا لاجم يف ةديعب

 ةمث نكت مل اميفو .(1830 ماع هيلع ناك امع فاعضأ ةثالث ةدايزب يأ)
 هاع اكيجلب يف مجانملاو نيدعتلا ةعانص يف ةمهاسم ةماع تاكرش
 وحن حاتنإ ىلع ةمئاقلا يه 1841 ماع تاكرشلا هذه تحبصأ +0

 اذه ىف ةهءاشملا تانايبلا ضرعتسن نأ رجضلا ىعاود نم نوكيسو
 ىتلا ىرخألا نادلبلاو ءاسمنلاو ءةيناملآلا لودلاو ءاسنرف ىف لاحملا

 [جنهرودلم طعصصسعأأا (©ةصعتنمم, 2 هسعع 0710 ]ع ريعمدم»تنع ]ءطءاممبتتعتا ه] (15)

 مرر ممع 4]19-1800: 000 نانعداد هز طءومعع هبت 5ءم245ك هز ]المع (8ةمععأماتب 1ك. ل.

 طعم ععامو الملل عاستأوت 2:عوور 1]196ر, م. 347
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 تبكر دقل .نامزلا نم نيدقعلا نيذه لالخ عينصتلا مئاعد اهيف تيسرأ

 .1835 ماع يراخب كرحم لوأ «لاثملا ليبس ىلع «ةيناملآلا ثورك ةكرش
 :1837 ماع رورلا ميلقإ يف محفلا مجانم يف تاهّوفلا ىلوأ تحتفو

 يف ريبكلا يليكشتلا ديدحلا زكرم يف محفلاب رهصم لوأ لْعْشو
 كالف ةكرش ىدل ةراود ةنوحاط لوأ تميقأو 21836 ماع شتيفوكتيف

 نيبن نأ .ءكلذك للملا يعاود نمو .1839-1840 ماع يدرابمول ىف
 يف 1848 ماع دعب الإ أدبت مل فثكملا ليقثلا عينصتلا ةلحرم نأ ليصفتلاب

 نيب ةعقاولا ةرتفلا تدهش دقو .اسنرف امبرو اكيجلب ءانثتساب «ابوروأ
 تاكرشلاو زكارملاو ءةيعانصلا قطانملا ةدالو 1848و 1830 نيماعلا

 كلت نأ ريغ ءاذه انموي ىتح ةفولأم اهؤامسأ تلاز ام ىتلا ةيعانصلا

 .غولبلا نع كيهان «ةقهارملا ةلحرم تاكرشلا هذه غولب دهشت مل ةرتفلا
 ءاوجألا كلت هينعت تناك ام انكردأل «1830 ماعلا ىلإ ةركاذلاب اندع ولو

 تاعورشملا ةعيبطو «ةريثملا ةينفلا براجتلا هذه اهيف يرجت تناك يتلا
 ةيبرغلا ىطسولا قطانملا حتف ينعت تناك دقل ؛راكتبالاو قلقلاب ةلفاحلا
 نحشو «(1834) ةيلالا ةداّصحلل كيمروك عارتخا نأ ريغ .اكيرمأ يف
 الخدي مل 1838 ماع قرشلا ىلإ وغاكيش نم حمقلا نم الايكم 78 لوأ

 لظ دقل .1850 ماعلا دعب حجئاتن نم هنع ارفسأ ام ببسب الإ خيراتلا
 ىلع ةئنهتلا تارابع لوصو رظتني ةيلالا تاداصحخلا جتنأ يذلا عنصملا

 نوعتمتي ءاكرش داجيإ رذعتملا نم ناك ' .1846 ماع ىتح ةئيرجلا هتاوطخ
 ةلفاح ةيلمع ىف طارخنالل «نيتمزاللا ةقاطلاو ةردقلاب وأ ةيفاكلا ةأرجلاب

 عانقإ كلذ نم بعصألا ناكو .تاداصخلا ةعانص لثم رطاخملاب
 باجيعإلاب وأ .مهلوقح يف تاداصحلا هذه مادختساب ةرماغملاب نيعرازملا

 ةكسلا طوطخ دم كلذك ىنعي رمألا ناك دقل ."'”" راكتبالا اذهب
 ىف ةروث ثادحإو ءابوروأ يف ةليقثلا تاعانصلا ةماقإو ةيديدحلا

 51م 1مل (016ل1مد, 74 عم 154110 3 هلععك (نممسسمتاف هك هسا طينقمتت 10 (16)

 47107117710115 1ث 10و ( ]أ جرب ا 011: 0721010 الملك عاقل 21 عود, 1948ز, ص. 15
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 لاجم يف ةريبكلا مهترماغمب ريريب ةوخإلا مقي مل ولو .رامثتسالا بيلاسأ
 بتكم ' عورشمب ىنعت نكن مل اننإف 21851 ماعلا دعب يعانصلا ليومتلا
 نم هلالخ نم ضرتقت ةعانصلا تذخأ يذلا ضارتقالاو ضارقإلا
 كونبلا باحصأ نم ءاطسولا ةلافكبو .طورشلا لضفأ قفو نييلامسأرلا
 ةديدجلا ةيسنرفلا ةموكحلل هنع اولزانت يذلا زايتمالا وهو « "ءايرثألا

 ."'771830 ماع

 يهو «ةيكالهتسالا عئاضبلا نإف ءايناطيرب يف ثدح ام وحن ىلعو
 تاروف تردصت ىتلا يه .ًانايحأ ةيئاذغلا داوملاو ءامومع تاجوسنملا
 بلصلاو ديدحلا لثم «ةيلامسأرلا عئاضبلا نأ ريغ .هذه عينصتلا

 ةروثلا ىف هيلع تناك امم ةيمهأ رثكألا يه تناك .اهلاثمأو ءمحفلاو
 ةلامعلا نم ةئملا يف 17 ناك 1846 ماعلا يفف .ىلوألا ةيناطيربلا ةيعانصلا
 لباقم «ةيلامسأرلا تاعانصلا لاجم ىف اكيجلب يف يعانصلا مادختسالاو

 ةقاطلا عابرأ ةثالث ناك «1850 ماع لولحبو .ايناطيرب يف ةئملا يف 9 وأ 8
 املثمو ." ”نيدعتلاو مجانملا ةعانص يف مدختسي اكيجلب يف ةيراخبلا : 18(0) : . ١ هاما لل

 يأ «ةديدجلا ةيعانصلا ةسسؤملا تناك ءاضيأ ايناطيرب ىف لاحلا ناك

 تاعمجت اهب طيحتو ءايبسن ةريغص «مجانملاو «ةدادحلا لغاشمو .عناصملا
 ةهجولا نم ةيروثلا ريغ ةصيخرلا «ةيلحملا ةلماعلا ىوقلا نم ةمخض
 عناصملا بلاطم ةيبلتل تمانت دقو «نطابلا نم رجألا ةعوفدملا «ةينفلا

 ال نطقلاو ناتكلاو فوصلا عناصم يف نيلماعلا دادعأ لدعم ناك
 'عنصم" يف لدعملا ناكو ءالماع 43 ىتح وأ «35 وأ 30 زواجتي

 دور عت هدر 1ط10., مط. 115 1 (17)

 الولاطعم 0. ما صقطتت, 176 هدم17 0/: و .347 ص ءهسفن رذصملا :رظنا (18)

 11 ليك وأ طءعمب مستعد, 1 ءةهمكا هلعل [اهتح اطغع (تعمطممط اا الل. 0. عدل عمومرد ة2001 137

 [1. 0نطهل ومع (1آ20م6طؤ طعررب, خل. 1 .: 0ءءعوصم ظفطألعتن هطقب 1958). م. 1
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 ةهج نم "”ةعبس وأ لاّمع ةتس (1838) ماع ديوسلا يف جيسنلا

 ازيكرت رثكأ عيمجت طاقن دوجو ىلع .عقوتم وه امك «لئالد ةمث «ىرخأ
 اميف ةعانصلا اهيف تمن ىتلا طاقنلا ىف ءايناطيرب ىف لاحلا هيلع ناك امن

 نم ةدافتسالا عم :ةيعارزلا تائيبلا يف بويج ةئيه ىلع ًانايحأو .لعب
 عتمتتو ءاروطت رثكأ تاناقت ىلع موقت تناكو «لئاوألا داورلا ةربخ

 لامع عابرأ ةثالث ناكو .نايحألا بلغأ يف ةموكحلا اهل ططخت ةدناسمب

 يف نيلماعلا ددع ديزي عناصم ىف نولمعي (1841) ايميهوب ىف لزغلا

 يف لامعلا ددع ديزي المعم 15 يف مهفصنو .لماع 100 ىلع اهنم لك
 يف لمعت ًابيرقت عناصملا عيمج تناكو) 200 ىلع اهنم دحاو لك
 ىلع ربكأ ةروصب كلذ قدصيو .(ةيوديلا لزاغملا مادختساب تانيسمخلا

 .اكيجلب يفو .ةرادصلا ناكم نآلا لتحت تأدب ىتلا ةليقثلا تاعانصلا

 كبس عناصم نم دحاو لك يف 8 ماع لامعلا ددع لدعم ناك

 الو 1 وحل 16 ماع محفلا مجنم يفو .الماع 80 نداعملا

 . لماع 0

 اهزرطت تاريحبلا نم ةلسلسب هبشأ «نذإ «ىعانصلا دهشملا ناك

 نإف «تاريحبلا هذه ىدحإ هفصوب ًامومع دلبلا انربتعا اذإو .رزجلا
 تاكبش لثم) ةيفيرلا تاعمجملاو «ةيعانصلا ندملا ىه نوكت هيف رزحلا
 وأ (ايميهوب لابجو ايناملأ نم ىطسولا قطانملا يف ةعئاشلا عينصتلا ىرق
 نورلا وأ ليلو سواهلوم لثم حيسنلا ةعانص تادلب :ةيعانصلا قطانملا

 يتلا ةّيقتلا زلغنإ كيرديرف ةلئاع نطوم) نمراب  دليفربيإو ءاسنرف يف

 [هالطصمقسم, 110. م. 48, هما ةلكسبلطمالب 76 21عقمممب م امنوا مكب (19)

00 

 1210513307 ظنت **"1طغع [مقنماأتمل 18 عدنوانأمت 12 خطع (2ءعط ةآمهص0و,”* (20)

 1115107 1نمي 701. 2 (1960), »زم. 199-200,

 ( يهل عا 012, 1707166 ت71 1]ع طعممم تع ])ءعدعامممدعما هز م ممم ]4]800-19: (21)

 011016515 هز 2ءوعع نبت كءءوك هإ 1سم. 347, هضم الكطناطمللا, 1010. ما 77
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 اكيجلب بونج كلذكو ءايسورب يف دليفيرك وأ (نطقلا ةعانص تمعزت
 نيحالفلاو عانصلا نم ةضيرعلا ةلتكلا ىلإ انرظن ام اذإو .اينوسكاسو
 لصف يف قوسلا يف اهعيبل عئاضبلا نوجتني اوناك نيذلا نيلقتسملا
 عناصملاو لماعملا لثمت رزجلا نإف «نيجتنملا نييلحملا لامعلا وأ «ءاتشلا
 ابناج هايملا يطغتو .اهماجحأ فالتخا ىلع بكسلا لغاشمو مجانملاو
 اهبيرقتل ةيهيبشتلا ةروصلا هذه ليدعت اندرأ اذإو .دهشملا اذه نم ًاريبك
 حاتنإلا طاقن وأ بصقلا نم ةريغص ةّرسأ لثمت هايملا نإف .عقاولا نم
 تأشن دقو .ةيراجتلا وأ ةيعانصلا زكارملا لوح تنوكت ىتلا ةعباتلا
 تقحلأو قباس تقو يف تسسأ دق تناك ىرخأو ةيلحم تاعانص كلذك

 ءايسيليس يف ناتكلا ةعانص لثم «تاعانصلا هذه تناكو .تاعاطقإلاب

 نكت ملف «ىربكلا ندملا امأ ."””ضارقنالا ىلع كشوتو ةعرسب رضتحت
 14 وب تناك اهأ نم مهرلا لع ؛دعب عينصتلا دب اهتم دق

 .كالهتسالا تاجايتحا ةيبلتل نيلماعلا عانصلاو لامعلا نم ةريفغ
 ىلع اهءاكس ديزي يتلا ملاعلا ندم نيب نمو .ةماعلا تامدخلاو «لقنلاو
 ندملا يف الإ ةيعانص زكارم ةمث نكت مل «نويل ءانثتساب «ةمسن فلأ ةئم
 الإ .لاثملا ليبس ىلع .وناليم يف نكي ملف ؛ةيكيرمألاو ةيناطيربلا
 ظ يف «يجذومنلا يعانصلا زكرملا نأ عقاولاو .1841 ماع نايراخب ناكرحم
 ا ةدلب نم رثكأ نكي مل .ًامومع ةيبوروآلا ةراقلا يفو ايناطيرب
 .ةعطاقملا يف ًايورق اعمجم وأ مجحلا ةطس وتم

 ىلإو «ةيبوروألا ةراقلا يف عينصتلا اهيف فلتخا ةمهم ةيحان ةمثو

 تناك املثم ىلوألا يف ةيتاوم نكت مل صاخلا عاطقلا يف يتاقلتلا عينصتلا

 امك ءايناطيرب نكت مل «دادعإلا نم ةنس يتئم وحن دعبف .ايناطيرب يف

 ز1ععامرمأ اكيمعاب “طع 1 اناع 1[صكبذأتعم ص ك11ع512 هل اطع اظطتصعاممل: ذ 022)

 0مم مون وننلع كانلت ذم 1[ملسكأت هلا ةهختممر“* لمامدمأ هك عمم ع طلاكامرز, 001. 9

 (12[1جءوماطعت 1959).
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 ليقارعلا نم يناعت وأ «جاتنإلا رصانع نم يأ ىلإ العف رقتفت ءانيأر
 يف كلذك رمألا نكي ملو .لماكلا يلامسأرلا ومنلل ًامامت ةطبثملا ةيسسؤملا
 حضاو صقن ةمث ناك «لاثملا ليبس ىلع ءايناملأ يفف ؛ىرخألا نادلبلا

 طاسوأ يف عضاوتملا شيعلا ىوتسم يف كلذ ىلجتيو .لاملا سأر يف

 بستكا دق اذه ةايحلا ىوتسم نأ نم مغرلا ىلع) ةيناملألا ىطسولا ةقبطلا

 ىلع ىتلا لزانملل ةبالخلا ةيفشقتلا ةيلخادلا ةفرخزلا لعفب ًاليمج ًارهظم
 ةياغ هرصع سيياقمب ناك هتوغ نأ ىسنن ال نأ انيلعو .(ريامرديب زارط
 لزانملا ىلإ ماعلا هعباط يف برقأ ناك رامياف يف هلزنم نأ عم «ءارثلا يف

 ةلئاع نم نويناطيربلا كونبلا وريدم اهنكسي يتلا ةيداعلا ةعضاوتملا

 ءطالبلا تاديس تناك ءرشع نماثلا نرقلا تانيرشع ىيفو .ماهالك

 رادم ىلع ةطيسبلا ةينطقلا سبالملا نيدتري نيلرب يف «تاريمألا ىتحو
 تابسانملا يف هنيدتري نهنإف ءريرح نم بوث نبيدل ناك اذإو .ماعلا
 .ةعنصلا ملعم لمشي يذلا (تاباقنلا) دليغلا ماظن ناكو .”ةصاخلا

 روطت هجو ىف ةرثع رجح فقي ءرارغألاو «نيعرابلا ةموايملا لامعو
 يداصتقالا ريغتلا هجو ىف لب «ةرهملا لامعلا كارحو ةصاخلا تاعورشملا
 يف دليغلا ىلإ عئانصلا باحصأ مامضنا ةيمازلإ تيغلأ دقو .هلمكأب
 يتلا اهسفن دليغلا تاباقن لمشي مل ءاغلإلا رارق نكلو 21811 ماع ايسور

 كلذ يف ةيدلبلا تاعيرشتلا ءارج ةيسايس ةوقب نوعتمتي اهؤاضعأ ناك
 تانيثالثلا ىتح قباسلا هاوتسم ىلع تادليغلا جاتنإ يقبو .تقولا

 رخأت دقف «ىرخألا قطانملا يف امأ .رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألاو

 .تانيسمخلا ىتح ةراجتلا ةيدح رارقإ

 طباوض اهنم لكل ناك ىتلا ةريغصلا تاليودلا ةرثك نأ الإ

 داحتالا ةماقإ درجم نإ .ةينالقعلا ةيمنتلا تقاعأ دق ةصاخ حلاصمو

 ةمدخل هئاشنإ يف ايسورب تحلفأ يذلا «(اسمنلا ءانثتساب) ماعلا يكرمجلا

 (رواعقتت طاوعطغعا ةهنتل ةذلكقجب 80عطصب [216 الولع الآ ةوععام»# سمن زلوم خس (23)

 معدي تعاراا مرت لو[ طمعا ]8 ]ق-] 542 (8ةباسمعطعمست: ط. ماح., [1924]), م. 6
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 نيب يجيتارتسالا اهعقوم اهضرفي يتلا طوغضلا لعفبو ةصاخلا اهحلاصم
 ترمغ دقف .ًازيمتم ًاراصتنا هتاذ دحب ناك 1834و 1818 نيماعلا
 ةعضاوتملا ةيضقلا هذه «يوبألا وأ يراجتلا عباطلا تاذ ءتاموكحلا
 يف مهسأ امم «ةيرادإو ةيفارشإ تاداشرإو تاميلعت نم اهيدل ام ضيعب

 باحصأ سوفن ىف ظيغلا راثأ هنكلو «يعامتجالا رارقتسالا قيقحت
 يف مكحتت ةيسوربلا ةلودلا تناك دقف .ةصاخلا ةيراجتلا تاعورشلملا
 ءاهراعسأ ىف ةاواسملاو ةلادعلا ضرفتو «ةيوديلا تاعانصلا تاجتنم
 ىفو ءايسيليس يف ةيلحملا ناتكلا جسن ةعانص ةطشنأ يف كلذكو

 نم ناكو .نيارلا رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع مجانملا كالُم تايلمع

 نكميو «يموكح نذإ ىلع لوصحلا ءمجنم يأ حتف لبق «يرورضلا

 (ةريثك ةديدع لود ىف اهل ًاليثم دجن ىتلا) فورظلا هذه لظ يف
 يف ناك امع فلتخم وحن ىلع ريست نأ ةيعانصلا ةيمنتلا ىلع ناك
 أرود ىدؤت ابوروأ ءاحنأ عيمج يف تاموكحلا تحار «ءانه نم .ايناطيرب

 نأ اهيلع نأل لب «كلذ ديرت تناك اهنآأل ال ٠ .ةيمنتلا ةيلمع يف ًامظاعتم

 لوألا مايلو سسأ .1822 ماعلا يفف .رودلا اذه نم ًاريبك ًابناج ىلوتت
 ةعانصلا معدل ةماعلا ةكرشلا «ةدحتملا ادنلوه كلم «(1// انة ])

 نم ةحنم ضرألا اهل تمدق ىتلا ةضفخنملا يضارألا يف ةينطولا

 نامض عم ؛ ءاهمهسأ نم ةئملا يف نيعبرأ وحنب كلملا مهسأو .ةلودلا

 ةرادإ ةيسوربلا ةلودلا تلصاوو .نيرخآلا نيكراشملا عيمجل ةئملا يف ةسمح
 طوطخ طيطخت تاموكحلا تلوت امك .دالبلا مجانم نم ريبك بناج
 اهحنمب اهمعد وأ اهدمو اهدييشتو «ءانثتسا الب اهعيمج ديدحلا ككسلا
 ةلودلا يه ايناطيرب نأ عقاولاو .ةيرامثتسا تانامض وأ ةيليضفت تازايتما
 قيقحت ىلإ ةيعاسلا ةرطاخملا ةصاخلا تاكرشلا اهيف تماق يتلا ةديحولا
 وأ تافاكم مدقت نأ نود نم ءاهلمكأب ةيديدحلا ةكسلا ةمظنأ ءانبب حبرلا
 ةكبشلا تناكو .لاومألا سوؤر باحصأ وأ نيرمثتسملل تانيمأت
 لئاوأ يف تّدم اهنإ ذإ ؛اطيطخت لضفألاو قبسألا يه ةيكيجلبلا
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 تالاصتالا ماظن نع لالقتسالا ةثيدحلا ةلودلا لصفل تانيثالثلا

 يف امأ .ةيئاملا تارمملا ىلع ًاساسأ دمتعي يذلا «يدنلوهلا تالصاوملاو

 ةظفاحملا ةريبكلا ةيزاوجروبلا ددرتو ةيسايسلا تابوعصلا تدأ دقف ءاسنرف

 يف رخأت لإ لبقتسملا ىلع ةنهارملا رامشتساب نمألا رامثتسالا لادبتسا يف

ترقأ ةلودلا نأ رم مغرلا ىلع اسمنلا يف عورشلا ذيفنت لقرع
 ءاع هءانب 

 .ايسورب ىف نأشلا اذهب ةعوضوملا ططخلا لقرع امك .2

 ىلع ةيراقلا ةيراجتلا تاردابملا تدمتعا .«ةلثامم تابسألو

 ةيلام تاودأو «ةيفرصمو ةيراجت تاعيرشتو «ةيداصتقا تاعورشم

 عقاولا يف ةيسنرفلا ةروثلا تمدق دقو .ايناطيرب يف ناك ام ريثكب ثدحأ

 تابسألل ىذتحي ًاماع ًاجذومنو ةولق ملاعلا دجوو «ءاهلك تالاليهستلا هذه

 يتلا دقاعتلا ةيرح ىلع اهديدشتب «ةينوناقلا نويلبان ةموظنم ىف اهسفن

 ىرخألا ةيراجتلا قاروألاو ةيقرولا تالمعلاب اهفارتعاو «نوناقلا اهلفكي

 لثم) ةكرتشملا ةماعلا تاكرشلا ةماقإل اهترقأ ىتلا تابيترتلاو «لماعتلل

 ةكرتشملا ةيلوؤسملا تاذ ةنماضتملا ةيلوؤسملا ةدودحملا ةلفغملا تاكرشلا

 ىلإ ةفاضإلابو .(ايفاندنكساو ايناطيرب ادع ام اهلمكأب ايوروأ اهتنبت ىتلا

 ءريريب ةوخإلا ةحيرق اهنع تقتفت ىتلا ةعانصلا ليومت لئاسو نإف ءكلذ

 دفو .جراخلا يف بيحرتلا تيقل دق .بابشلا نيينوميس ناسلا نييروثلا

 تانيسمنلا يف ىملاعلا راهدزالا ةرتف لالخ ربكألا ءالؤه راصتنا ققحت

 .كلذ لبق تناك ةيكيجلبلا "ةماعلا ةكرشلا" نأ ريغ .نرقلا كلذ نم

 ةوخإلا هروصت ىذلا عونلا نم ًايفرصم ارامثتسا سرامت ؛ تانيثالثلا يف

 ةيرثكأ نأ عم) ةينوميس ناسلا راكفألا ادنلوه يف نولومملا ىنبتو «ريريب

 ىف ءراكفألا هذه تناكو .(مهوذح اوذحي مل نيرخآلا لامعألا لاجر

 1 يتلا ةيلامسأرلا دراوملا نم ةعونتم لاكشأ دشح ىلإ فدبهت ءاهرهوج

 فيك نوفرعي اهباحصأ نكي ملو «ةيعانصلا ةيمنتلا ىلإ ًايئاقلت هجوت نكت

 الو) ةيجذومنلا ةيّراقلا ةرهاظلا 1850 ماعلا دعب راكفألا هذه تجتتنأ
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 ًاكنب هرابتعاب «جودزم رودب ريبك كنب اهيف موقي يتلا (ةيناملالا اميس
 ريسيتو ةعانصلا ىلع ة ةرطيسلا نم هنكمي امك أعم نأ يف ًارمثتسمو

 .ةركبملا ةيزكرملا اهتاعمجت
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 ةمخض ةقرافم ىلع يوطنت ةرتفلا كلت لالخ ةيداصتقالا ةيمنتلا نإ
 يف اهيلع قوفتي نا لأيرظن ءرخآ دلب يأل نكي مل .اسنرف :ةدحاو
 ومنلل ةيلاثم تاسسؤم ءانيأر امك ءاهيف ناك دقل .عيرسلا مدقتلا رامضم

 ةعزنلا يف اسنرف ةاهاضم عيطتسي نم ابوروأ يف نكي ملو .يلامسأرلا
 .نيطشنلا ةيراجتلا تاعورشملا بتاحضصأ ىدل ةيراكتسالا ةيعللالا
 ةمخضلا رجانملا ىلوألا ةرملل اوروط وأ اوعرتخا نيذلا مه نويسنرفلاف
 اودهتسا امك ءةيراجتلا ةياعدلا كلذكو . عئاضبلا ىتش اهيف ضرعت يتلا
 عم) ريوصتلا عارتخاب ة ةركتبم ةيناقت تازاجنإ قيقحت يف ىملعلا مهقومتب
 ديرولكو .نالبول دي ىلع ادوصلا جاتنإو .(روغادو سبيين روهسين
 .يسيطانغمورتكلإلا حيفصتلا كلذكو .هيلوتريب دي ىلع ضييبتلا
 ةريخلاب ةناعتسالاب «تردص ةيلامسأر ةدصرأ دالبلا يف تناكو .ةنَقلَعلاَو
 ماعلا لعب ءىتحو .ةسوروالا ةراقلا ءاجرأ عيمج ىلإ .ةيسنرفلا ةينغلا
 ماعلا لولحبو .تاللفاحلل ةماعلا ندنل ةكرش ىلإ ايناطيرب ىلإ «.0
 لإ تردص دق كنرف نويلم نيسمحخو نيتئمو نيفلأ وحن ناك 07
 ثيح نم ايناطيرب دعب ةيناثلا ةبترملا يف اسنرف عضي امم ءأ ة'سراخلا
 ايملاع اركرم سيراأب تناكو .ةيكلملا غلابملا هلذيم جراخلا عم لماعتلا
 ماعلا لثم «تامزألا تاقوأ يفو .اليلق الإ دول فيست ال ايومتلل
 ءاشنإب نرقلا كلذ تانيعبرأ يف ةمخض ةيسنرف تاكرش تما 7

 ىلع تلصحو ء«اودابو ةيقدنبلاو اسنرولف يف :ابوروأ يف زاغلا تاكرش

 ةورصعزمتجب 1مومعم هبت ]ع رعمردمررتتع ]20 ءامرج1عن11 0 عاف 46 1800-1914, (24)

 0ممونعوداك نإ طووعمع هجم 56عللك ه] الك هنم مزج. 9 2110 5
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 . ةرهاقلاو رئازج ىفو ءاينأبسإ .إ ءاحنأ عيمج يف اهتماقإب حيرصل

 .«(ايفاندنكساو ايناملا ءانثتساب) ةسوروألا ةراقلا ىف ةيديدحلا ةكسلا

 .ةيساسألا اهتينب يف «تناك ةيسنرفلا ةيداصتقالا ةيمنتلا نأ ريغ

 ددع ديازت دقو .ىرخألا نادلبلاب ةنراقم ءرمآلا عقاو يف ةكرحلا ةئيطب

 نأ امك .ةداح تارفط دهشي مل ناكسلا ىوتسم نأ ريغ ءءودبم امءاكس

 هذه ضعب نإ لب «ةعضاوتم ةروصب ومنت تناك (سيراب ءانثتساب) امندم

 .رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا لئاوأ يف شامكنالاب تبيصأ ندملا

لا تناكو ءىرخألا ةيبوروألا لولا عيمج ةو
 هداعت اهيف ةيراخبلا ةقاط

م ةنراقلاب اهنم هايلق اقف نأ كاب ءايناطيرب
 امم مغرلا ىلعو ينال ع

 عطتست مل اهنإف ءةركبملا اهتايادب نمو ءايازم نم اسنرف هب عتمتت تناك

 ةدحتملا تايالولاو اينالأو ايناطيرب لثم ىربك ةيعانص ةلود نوكت نأ ادبأ

 .ةيكيرمألا

 ةيسنرفلا ةروثلا نأ ىف ءانيأر امك «ةقرافملا هذه ريسفت نكميو

 .'”ةيسيسأتلا ةيعمجلا ديب هتطعأ ام ًاريثك رييبسبور ديب تذخأ اهسفن

 يتلا ةيموقلا ةينبلا وه يسنرفلا داصتقالا يف يلامسأرلا بناجلا ناك دقف

 نكي ملو .ةريغصلا ةيزاوجروبلاو نيحالفلا نم ةتباث ةدعاق ىلع تماق

 .ةنيدملا ىلإ اودفي نأ الإ ضرألا نوكلتمي ال نيذلا نيررحتملا لامعلل

 ةصيخ رلا عئاضبلل ةيافكلا هيف امب ةعستم ةعساو قاوسأ كانه نكت ملو

 دقو .ىرخأ قطانم يف نييمدقتلا نييعانصلل ءارثلا تبلج ىتلا ةدحوملا

 ىغبني له :وه لاؤسلا نكلو . .لاما سأر نم ةمخض تايمك ذاقنإ مت

 .باتكلا اذه نم 151-154 ص «.ثلاثلا لصفلا رظنا (25)
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 ىسنرفلا يراجتلا رمثتسملا ناك ؟"**”ةيلحملا تاعانصلا يف هرامثتسا
 ءاالهتسالاب ةصاخلا عئاضبلا ال .ةهفرملا ةيلامكلا عئاضبلا جتني ميكحلا
 تاعانصلل معدلا مدقي ميكحلا يسنرفلا لومملا ناكو ؛«يعامجلا
 ومنلاو ةصاخلا تاعورشملا عاقيإ مجسني الو «ةيلحملا ال «ةيبنجألا
 ةيأ هرفوت ام رثكأ حابرأب لوألا ديوزتب ريخألا ماق اذإ الإ يداصتقالا
 اهنأ نم مغرلا ىلع ءاسنرف يف هلعفت ملام كلذو .ىرخأ ةيراجت حلاصم
 .ىرخألا نادلبلل ىداصتقالا ومنلا ةيذغتب ءاسنرف لالخ نم .ءتمأاف

 -صقلا رخآلا فرطلا ىلع فقت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تناك
 تدبأف «لاملا سأر يف صقن نم يناعت اكيرمأ تناكو ءاسنرف نم
 نم ناعت تناك امك .همجح ناك امهم هب اهدادمإل اهدادعتسا ايناطيرب
 ضئاف ريدصتب ايناملأو ةيناطيربلا رزحلا تماقف .ةلماعلا ىوقلا يف صقن
 .تانيعبرألا طساوأ ىف ىربكلا ةعاجملا دعب نييالملاب اهيلإ ناكسلا
 ناك نكلو .ًاينف نيبردملا لامعلا نم ةيفاك دادعأ ىلإ رقتفت تناكو
 لامعو «ريشكنال يف نطقلا لامع مهو .ءالؤه داريتسا ناكمإلاب
 .عينصتلا ةلحرم تزجنأ يتلا تاعاطقلا نم ءزليو نم نيدعتلاو مجانملا
 راصتخا لع ةرداقلا تالآلا راكتبال ةدوهعملا ةيكيرمألا ةعزنلا تناكو
 نكت ىلو .ىوصقلا اهدودح ىلإ تلصو دق لمعلا ريسيتو دهجلا
 اهيضارأ حتفتل لقنلاو ناطيتسالا ىلإ الإ حاتحت ةدحتملا تايالولا
 اهدحو يلحادلا عسوتلا ةيلمع تناكو .اهل دودح ال ىتلا اهدراومو
 نأ عم .دودحملا ريغ ىداصتقالا ومنلا ىوتسم ىلع ةظفاحملل ةيفاك
 دق اوناك راجتلاو «نيرشبملاو .تاموكحلاو «نييكيرمألا نينطوتسملا
 ةيراجتلا مهتايلمع اوعفد وأ .يداهلا طيحملا ىلإ اولصو ىتح أرب اوعسوت
 ةبترملا لتحي لوطسأ نم معدب .؛ياوه ىلإ رابجنز نم تاطيحملا ربع

 نعم وعم ]عامطوتعر “آه 1890هطنالم2 178268156 عأ امو مدؤدوصحر** لقصقت (26)

 عمد عمو [رعاعطاا ع, طظادنعك كالا ]2 0101 ل هياعملكع (2ةنلحأ عد ]101011 115

 قع طعوصععر, 1954)
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 ئداهلا طبحملا داكو . هتمأخعضو هتوق يف ايناطيرب لعب 7 يف ةيناثلا

 .«فقاثتلا ىلإ وعدت ةديدجلا ةيروهمجلا ىف تاسسؤملا لك تناك

 نم ةمخض تاجوم تاأدبو .صاخلا عاطقلا تاعورشمو «ةعاربلاو

 يتلا ةيلخادلا تايالولاو ةيلحاسلا ندملا اونطوتسا نيذلا ددجلا ناكسلا

 ةدحوملا ةيصخشلا تادعملاو عئاضبلاب بلاطت ءارخؤم اهلالتحا مت

 ةأفاكملا تناكو . يلاثم وحن ىلع ةسناجتم ًاقوس رفوتو ءاهعرازمو اهلزانل

 اهلين ىلإ ىعس دقو «ةيزجم ةيداصتقالا تارداسملاو تاعارتخالا نع

 ةلاو «(1807) طيسبللا رامسملاو «(1807-1813) ةيراخيلا ةنيفسلا وعرتخم

 تاذ كالسألاو «(1822) ةيعانطصالا نانسأآلاو «(1809) يغاربلا عطق

 ةعباطلا ةلالا ةركفو .(1835) سدسملاو «(1827-1831) لزاعلا ءاطغلا

 نم ةعومجمو «(1846) ةراودلا ةعبطملاو «(1843-1846) ةطايخخلا ةنيكامو

 ةرتفلا كلت يف ام داصتقا عسوت نأ ثدحي ملو .ةيعارزلا تايلآلا عطق

 الإ ثدحت مل ةديدشلا هتقالطنا نأ عم يكيرمألا داصتقالا عسوت نم رثكأ

 .1860 ماعلا دعب

 ةوف ىلإ ةدحتملا تايالولا لوحت نود فقت ةديحو ةبقع كانه تناك

 لامشلا نيب عازنلا :(لبقتسملا يف ققحت ام كلذو) ةيملاع ةيداصتقا

 دافتسا يذلا تقولا يفف .يلاينولوكلا هبش بونحلاو « يعانصلا يعارزلا

 ةوقلاو «لاومألا سوؤر نم ءالقتسم ًاداصتقا هفصوب «لامشلا هيف

 يذلا) بونجلا نإف «ةيناطيربلا اميس الو «ةيبوروألا تاراهملاو «ةلماعلا

 .ايناطيربل أعبات ايجذومن اداصتقا ناك .(دراوملا هذه نم ليلقلا دروتسا

 عيمجب ةرهدزملا ريشكنال عناصم ديوزت يف ةصاخب ةيعبتلا هذه ززع دقو
 ةبسنلاب ايلارتسأ هلعفتس تناك ام وحن لع .نطقلا نم هجاتحت ام

 راصنأ نم بونجلا ناك .موحللاب قلعتي اميف نيتنجرألاو ءفوصلل

 عئاضب لباقملاب يرتشيو ءايناطيربل عيبي نأ نم هنكم امم «ةرحلا ةراجتلا
 ةيامح ىلع (1816) ةيادبلا ذنم صرح دقف «لامشلا امأ .ةصيخر ةيناطيرب
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 .نييناطيربلا ىأ «بناجألا عيمج لض كلذ يفا ددشتلاو ةيلحملا هتاعانص
 ةسفانملا تبدو .لقأ رعسب مهعئاضب أوعيبي نأ كاذنا مهيلع ناك نيذلا
 فدهتسي امهدحأ ناكو «برغلا يضارأ ىلع بونجلاو لامشلا نيب
 ىلع قح ريغب مهديأ اوعضو نيذلا نيصِفْرَقمْلا ةرهمجو ديبعلا عرازم
 تاداصخلا لإ رخآلا ىعسي امئيب ءًايتاذ ةيفتكملا ةفلختملا لالتلا ةقطنم
 قاروألا نم ددعب ظفتحي بونجلا لظو .ةيعامجلا خلاسملاو ةيلالا
 ةراقلل رباعلا ةيديدحلا ةكسلا طخ لمع ةيادب ىتح .ةيوقلا ةيداصتقالا
 طسوألا برغلا ناك يتلا يبسيسيملا اتلد ىلع رطيس يذلا «ةيكيرمألا
 ىف الإ يكيرمألا داصتقالا لبقتسم ددحتي ملو .اهنم هعئاضب فرصي
 لعفلاب اهلالخ مت يتلا يهو 1865و 1861 نيماعلا نيب ةيلهألا برحلا
 .اهتماعزيو ةيلامشلا ةيلامسأ رلا لظ ا( يف اكيرمأ ديحوت

 ملف ءايسور وهو .يملاعلا داصتقالا يف رخآلا ليقتسملا قالمع امأ
 نيرصبتملا نيبقارملا نأ نم مغرلا ىلع ٠ .نيحلا كلذ يف ركذي نآش هل نكي
 ةمخضلا هدراومو «ةيناكسلا هتردفو .همجح نأب كاذنآ نوأبنتي اوناك
 ىف ةرصايقلا اهأشنأ يتلا عناصملاو مجانملاف .الجأ مأ "الجاع رولبتتس
 مه نويعاطقإلا راجتلاو ضرألا كالم اهيف ناكو ءرشع نماثلا نرقلا
 رايمالل ةليآ تناك «ءنومدختسملا لامعلا مه قيقرلاو « لمعلا بابرأ
 ةيلحملا حيسنلا لغاشم لثم .ةديدحجلا تاعانصلا أدبت و ءيطبلا
 لب «نرقلا كلذ نم تانيتسلا يف الإ ةسوملم ةروصب عسوتلاب ة ةريغصلا
 ايناركوأ يف ةبصخلا ءادوسلا ةبرتلا مازح نم برغلا ىلإ ةرذلا ريدصت لإ
 ىلع ًامدقت رثكأ ةيسورلا ادنلوب تناكو .كاذنآ الدتعم ًامدقت الإ ققحي مل
 .لانملا بيرق نكي مل ريبكلا ىداصتفالا لوحتلا دهع نأ ريغ ءام وحن
 هبش ىلإ لامشلا يف ايفاندنكسا نم ايوروأ قرش ىلع كلذ قدصيو
 ام «ءاينابسإو ايلاطيإ بونج ىلع قدصي امك .بونجلا يف ناقلبلا ةريزج
 يف ىتحو . .كسابلاو اينولاتاك يف ةيفيرلا قطانملا نم ةريغص حئارش ادع
 16 ءريثكب كلذ ( نرم ربكأ ةيداصتقالا تاريغتلا تناك ثيح ءايلاطيإ لامش
 ىلع ميلقولا كلذ يف تناك يتلا) ةعارزلا يف الإ ةسوملم ةروصب حضتت
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 يفو (ةيداصتقالا تاعورشملاو يلامسأرلا رامثتسالل ًايسيئر ًاذفنم ماودلا

 روطتلا نأ ريغ .ةيجاتنإلا تاعانصلا ىف ال «يرحبلا نحشلاو ةراجتلا

 ناك ام يف داحلا صقنلا لعفب ابوروأ بونج ىف رثعت تاعاطقلا كلت ىف

 .محفلا وهو «ةيعانصلا ةقاطلل ديحولا ردصملا نيحلا كلذ ىتح

 ةوقلا قيقحتل ملاعلا نم دحاو ءزج قلطنا ساسألا اذه لعو

 اتناك نيترهاظلا نيتاه نأ ريغ .رخآلا فلختو «ةيداصتقالا ةنميهلاو

 صوكنلا ىتحو ءدوكرلاو داسكلا ناك دقل .نيتمحالتم نيتطبارتم

 تايداصتقالا عيطتست فيكف .يداصتقالا مدقتلا جئاتن نم «يداصتقالا

 اهلثمت يتلا «ءارغإلا «نايحألا ضعب يفو «ةوقلا مواقت نأ ًايبسن ةفلختملا

 زيلجنإلا عسوب ناك دقل ؟ةديدحلا ةراجتلاو ةعانصلاو ةورثلا زكارم

 ,اعيمج مهوسفانم هعيبي امم لقأ راعسأب اوعي نأ ىرخأ ةسوروأ نادلبو

 ًامامت "يعيبطلا" نم ناكو ماعلا لغشم مه اونوكي نأ مهل قار دقو

 امبرو «ءاذغلا جتنت نأ ًامدقت لقألا نادلبلا ىلع نيعتي نأ مهل ةبسنلاب

 وأ) ةيناطيرب تاجتنمب ةيسفانتلا ريغ علسلا هذه لديتستو «نداعملا

 سمشلا ' نأ نييلاطيإلا , يود دراشتير 3 لقو .«ىرخأ ةيبرغ ةيبوروأ

 يديأ يف ةيلحملا ةطلسلا تناك ثيحو .70"محف نم مكيدل ام يه

 نإف «نييمدقتلا عازم باحصأو ديعرارل ىتح وأ "ل را ضرأللا كالم

 عرازملا باحصأ ناك دقف .امهيلك نيفرطلل ًابسانم ناك لداستلا اذه

 ءركسلا عيب قيرط نع لاملا عمجب ةداعسلا لك ءادعس نويبوكلا

 ىفو .ركسلا اورتشي نأ بناجألل حيتي امم .ةيبنجألا عئاضبلا داريتساو

 وأ «مهئارآ نع اوربعي نأ اهيف نييلحملا نيعنصملا عسوب ناك ىتلا نكامألا

 وأ «ةنزاوتملا ةيداصتقالا ةيمنتلا دئاوف ردقت حملا مكحلا ةزهجأ تناك

 ةفرشم نكت مل هذه لدابتلا ةيلمع ىلإ ةرظنلا نإف «ةيعبتلا ئواسم كردت

 (0. 1/1011, *055ءال هج مطل كانأ 1[1طعه-ةعوصطتسسسم لعز مولع 11م1 (27)

 ا[ 15ه عاط هدام,” عتمأاو راو مو نمل 506104/157110, 701. 3, >0. 6 (1960), م. 8.
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 تسيل كيرديرف نناملالا يداصتقالا ناك .لاجملا اذه يفو .ةلئافتم
 ةيفسلف تارابع يف هءارآ حرطي نأ داتعا يذلا ,(1 هلع عاع آنك)
 ةيعانصلا ةماعزلا ايناطيرب هيف ىلوتت يملاع داصتفا مأيق ضفري «ةدرجم
 ةسايس .ساسألا اذه ىلع «بلاط دقو «ةديحولا نكن / نإ ءةيساسألا
 ةيأب ةيلاطملا هذه اوعفشي نأ نود نم .نويكيرمألا لعف كلذكو .ةيثامح

 لقتسم داصتقا يأ عسوب نأ هلك كلذ ءارو نماكلا ضارتفالا ناك
 هيلع هضرف يذلا رودلا ضفري وأ لبقي نأ «ةيافكلا هيف امب يوق ءايسايس
 رخآ رايخ ةمث نكي ملو .ملاعلا نم ريغص دحاو عاطق يف دئارلا عينصتلا
 دققف .تارمعتسملا ىف لاحلا يه امك ٠ .ًالقتسم نكي مل اذإ دلبلا كلذ مامأ
 رصم تناكو : عينصتلا نم دّرجتلا ةيلمع ىلع ءانيأر امك ءدنهلا تمغرأ
 . يلع دمحم .للحملا اهمكاح ممص دقف . .ةيلمعلا هذه ىلع ًايح الاثم مدقت
 نم «نمضتي ثيدح داصتقا ىلإ ةمظنم ةيجهنم ةروصب هدالب ليوحت ىلع
 ةيبلعل نطقلا ةعارز عجشي مل هنأ امك. .ًايعانص ًادعب .ىرخأ رومأ ةلمح
 لولحب هنأ ريغ (1521 ماعلا نم ارابتعا) ةمملاعلا قاوسالا تاحايتحا
 يف ينيلرتسإ هينج نويلم 12 لداعي ًامخض اغلبم رمثتسا «1838 ماعلا
 نم ًافلأ نيعبرأو نيثالث نيب حوارتي امل لمعلا صرف تحاتأ ىتلا «ةعانصلا
 يف تاروطتلا هذه لثم ثدحت ملول ثدحيس ناك ام ملعن الو . .لامعلا
 ىلع ضرف 1818 ماع يكرتلا  يزيلجنإلا رمتؤملا نأ وه ثدح امو .رصم
 يلع دمحم ٌراكتحا كلذب ضوفو .بناجألا راجتلا عم لماعتت نأ دالبلا
 ىلع 1839-1841 ماع برغلا مامأ رصم ةميزه هتمغرأو «ةجرانخلا ةراجتلل
 ناك ىذلا زفاحلا نم ربكألا بناجلا ةلازإ مل نمو .هشيج مجح ليلقت
 يتلا ةريخألا وأ ىلوألا ةرملا يه كلت نكت ملو .20!عينصتلا ىلإ هب ودحي
 ةسفانمل يأ ؛ةراجتلل ام دلب باوبأ ةيبرغلا ةيبرحلا نفسلا اهيف ' تحتف '

 ءةطقتأعو 1وددوبأر ''ظومزرمأ ةةصعع 1800: ىخ دضيلإن اضم ه4 [رعوعاهردحصعطا,** (28)

 لورين مأ هز يعمم ع لقعامترن, 801. 21,520. 2 (3ةبا دنع 1961), ص

340 



 ىلإ رظني دحأ عسوب ناك لهو . .ملاعلا يف يعانصلا عاطقلا عم ةئفاكتم ريغ

 ىلع فرعتي نأ «نرقلا كلذ ةياهن يف ةيناطيربلا ةيامحلا ةرتف لالخ ءرصم

 يتلا ةديحولا ءاضيبلا ريغ ةلودلا ةنس نيسمخب كلذ لبق ناك ىذلا دلبلا

 كلذ ناك ؟ةثيدحلا تاسايسلا جاهتناب فلختلا ةرئاد نم جورخلل تدهج

 090 دراشتير بناج نم زازئمشالل ةاعدم

 نادلبلاو "ةمدقتملا" نادلبلا نيب لصفلاو ميسقتلا اذه تبثأو

 ةيداصتقالا جئاتنلا عيمج نيب ةمادتساو اقمع رثكألا هنأ " ومنلا ةصقانلا"

 .ةماع ةروصب «ءتحضتا «1848 ماعلا لولحبو .ةجودزملا ةروثلا رصعل

 ادع) ةيبرغلا ابوروأ يهو ء«ىلوألا ةئفلا ىلإ يمتنتس ىتلا نادلبلا ةمئاق

 طسو نم ءازجأو ءايلاطيإ لامشو ءايناملأو «(ةيريبيألا ةريزجلا هبيش

 يتلا تارمعتسملا امبرو «ةدحتملا تايالولاو ءايفاندنكساو ءابوروأ

 ءًاضيأ حضاولا نم حبصأو .ةيزيلجنإلاب نوقطانلا نورجاهملا اهنطوتسا

 وأ فلختلا نىناعت «ةريغص عاقب ءانثتساب « .ملاعلا ةيقب نأ .هسفن ردقلاب

 تادراولاو تارداصلا هضرمت يذلا ىمسرلا ريغ طغضلا تحت ءامغأ

 تالمحلاو ةيبرحلا نفسلا هب حولت يذلا يركسعلا طغضلا وأ «ةيبرغلا

 ةيداصتقالا ةيعبتلل خضرت نأ ىلإ اهليبس يف تناك «ةيبرغلا ةيركسعلا
 داحتالا اهيف روط ىتلا «نيرشعلا نرقلا نم تانيثالثلا ىتحو .سرغلل

 " ةفلختملا " نادلبلا نيب ةوهلا هذه ىلع زفقلاب ةليفكلا لئاسولا يقتايفوسلا

 نيب عاستالا ةديازتم ةيصع «ًةتباث ةقشلا هذه تلظ "ةمدقتملا" نادلبلاو

 ليلا يه اهدحو ةعقاولا ةقيقحلا هذهو .ملاعلا ناكس نم ةيرثكألاو ةيلقألا

 .نيرشعلا نرقلا يف خيراتلا راسم ديدحت يف ًامسح رثكألا تناك

 عابي نأ يغبني يذلا ماخلا نطقلا عاونأ لضفأ بيصي ام وه هلك ردهلا اذه" (29)

 يه «لماعملا يف هعينصت ىلع لمعت ىتلا يديألا نأل ؛ كلذ ىلع ررضلا رصتقي الو ...انل

 816011عه, 717:6 11/6 هز“ 17عام مطلع (طقطاعت# 3. : رظنا ء«"ض رآلا ةحالف اهنم م م يتلا
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 رشاعلا لصفلا

 بهاوملل اهباوبأ حتفت نهملا

 ةقبطلا ءانبأ نم دحاو ةقفرب رتسشنام طسو موي تاذ ريسأ تنك'

 ههابتنا ٌتَملو «ةنيشملا ةرذقلا ة ةريقفلا ءايحألا نع هتثدح دقو « ىطسولا

 ؛ ةنيدملا نم ءزجلا اذه يف عنصملا لامع اهشيعي يتلا ةيرزملا عاضوألا ىلإ

 هج وو ب م. تس يف ذأ يأ تغلبأ

 ىلع انكشوأو ؛عراشلا نكر ىلإ انلصو امدنعو «ًارباص لإ عمتس

 نِإف « .« كلذ نم مغرلا ىلع ' : الئاق لإ رظن ٠ :هليبس ف لك قارا

 ." !يدّيس اي ًاحابص ْمِع «ناكملا اذه يف ةلئاط ًالاومأ ةمث

 .''"ارتلجنإ يف ةلماعلا ةقبطلا عاضوأ ءزلغنإ كيرديرف

 همئاق فحصلا يف اورشني نأ ددحلا نيلومتملا ةداع نم ناك"

 ءامسأ عم ءاهوميقي ىتلا ءاشعلا تالفح ىف هنومدقي يذلا ماعطلا

 .  نيوعدملا

02) 
 (851. 3 معا عانع) غيفباك .م

 1 علعضعاع طصععاو, 786 مم ب 0ه/ 1716 11م |عتسمو- 0و م/م 17 (1)

 / 544, (ناطقمأعت 11

 < 11. (0 معان انعر 8151016 0و جنو 07670110115 77107116765 طمججوتبمو, طمتسك مو, (2)
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 وأ - اهب حيطت يتلا ةيمسرلا تاسسؤملا نيبتن نأ ءةلوهس ءانئكمي
 ةجيتنلا تناك دقف .اهراثآ سيقي ال كلذ نأ ريغ ءأم ةروث  اهميقت
 ىنعت الو .يطارقتسرألا عمتجملا ء ءامنإ اسنرف يف ةروثلل ةيساسألا
 زيمتت يتلا ةيعامتجاللا ةناكملا ةيبتارت لاجملا اذه ىف 'ةيطارقتسرألا"

 يف اهسفن لكشت يتلا ىرخألا ةروظنملا ةيرصحلا زومرلا وأ باقلألاب
 تاعمتجملاف .' مدلا ' لبن ىلع موقي ىلوأ جذومن قفو نايحألا رثكأ
 ةسس وما حاجنلا تامالع حرت ةيدرفلا ةينهملا تاراسملا ىلع ةمئاقلا
 يتلا ةيمس رلا ءالبنلا ةئف نم عون قلخ داعأ نويلبان نإ لب .هذه ةرهاظلا
 ماعلا دعب ءامدقلا نييطارقتسرألا نم ىقبت نم ىلإ اهؤاضعأ مضنا
 ذوفنلا ةياهن ينعت نكت مل يطارقتسرألا عمتجملا ةيامه نأ امك «. 5
 ام ىلع ةلادلا زومرلا راهظإ ىلإ ليمت ةدعاصلا تاقيطلاف .يطارقتسرألا
 ايلعلا تاقبطلا اهتّنس ىتلا سيياقملا ىلإ ةدوعلاب ةطلسو ةروث نم هب عتمتن
 تاجوز نإ .ةّمأو ةيهافرو حايترا نم هب هب معنت ام ىلع ةلالدلل ةقباسلا
 . " ىديل ' بقل نلمحي نحبصأ ريشيشت يف ةسبلألاو خاوج ألا راجت
 بيلاسأو تيكيتإلا نع بتكلا نم ديدعلا لالخ نم لوصألا نملعتيو
 عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا ذنم اهدادعأ تفعاضت يتلا ةهفرملا ةايحلا
 نوئرمتسي نويلبان بورح نم نيعفتنملا لعج يذلا هسفن ببسللو حرشع
 .لمخملاب' ةيزاوجروبلا تانولاصلا الم يذلا وأ ."نوراب" بقل
 ال ديلقتلا ةئيسلا ىرخألا ثاثألا عطقو يساركلاو .ايارملاو .بهذلاو
 ةايحلا بيلاسأ ترشتناو .. .رشع سماخلا سيول مايأ اعئاش ناك
 حورلا نود نم نكلو .ليخلاو مدخلا اهيف امب .ةيزيلجنإلا
 دحأ حجبتي نأ نم رثكأ رخفلا ىلإ وعدي ام ةمث نكي ملو ٠ " ةيطارقتسرألا
 هجتت ءحرسملا يف يترمق يف رهظأ امدنع" :هلوقب كونبلا باحصأ

 00117 5 زرجويعار مالمو, 4015. (طوصم: كسك وأم ] 1860-855), 701. 4, م. 22 -
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 ةفاضإلاب ."*”" كولملا لابقتساب هبشأ لابقتساب ىظحأو ءراظنألا يوحن

 طالبلا ىسرأ يتلا ءةيسنرفلا ةفاقثلا لثم ةفاقث نإف «كلذ ىلإ

 ام ىلع اهتامصب كرتت نأ نم دب ال «ةخسارلا اهسسأ ةيطارقتسرألاو

 يسنرفلا يرثنلا بدألا بناج نم حضاولا لاغشنالا ناك انه نم .اهيلي

 باتكلا ىلإ هلوصأ يف دوعي ىدلا) ةيصخشلا تاقالعلل يسفنلا ليلحتلاب

 ةيسنجلا تاوزغلل ددحملا طمنلا وأ «(رشع عباسلا نرقلا يف نييسنرفلا

 نم ًأزجتي ال ًاءزج تحبصأ ىتلا تاقيشعلا وأ نيبحملا تانالعإو

 مهتاقيشع يضاملا يف كولملل ناكو ."ةيسيرابلا" ةيزاوجروبلا ةراضحلا

 تدعو .ةيلاملا قاروألا ةرسامس نآلا مهيلإ مضناف ؛تايمسرلا

 كونبلا باحصأ نأش عفرل ةفلكلا ةيلاعلا نهتامدخ نمدقي تايظحملا

 ترمد نمم ديدحلا ليلا ةلزنم ءالعإل كلذكو ءنمثلا عفد ىلع نيرداقلا

 نم رثكأ يف «ءتظفاح ةروثلا نأ عقاولاو .كالمأ نم مهيدل ام يناوغلا

 ةلاصأ نم اهيف امب ةيسنرفلا ةفاقثلل ةيطارقتسرألا صئاصنملا ىلع «ةيحان

 ضرغلل دعب اميف ةيسورلا ةروثلا تلعف املثم «ةيئانثتسا ةروصب ءاقنو

 فقوملاو قيرعلا هيلابلا نف ىلع «ةنامأب «تظفاح امدنع هسفن

 دف ؛ "عيفرلا بدآلا" نم رشع عساتلا نرقلا يف داتعملا يزاوجروبلا

 يغبني يذلا يضاملا ثارت لثمي هنأ رابتعاب ثرإلا اذه ناتروثلا ترهبنا

 .ةقحال تاروطت ةيأ لعفب لكأتلا نم هتيامح

 نأ نم مغرلا ىلع هيف ةايح ال أتيم ناك ميدقلا ماظنلا نأ ريغ

 اريلوكلا نأ لودقتعي ه2 ماع ءاوناك تسيرب يف كمسلا ىدايص

 .ىعرشلا داليلا كلم ةحاطإ ىلع هللا نم اباقع تناك امنإ مهتضههاد ىتلا ظ

 طاسوأ جراخ نيحالفلا نيب راشتنالا ةئيطي ةيروهمحلا ةعزنلا تناكو

 ناميإلا نأ الإ .دحلا ذخأم ةيحيسملا ذخأت ال ىرخأ قطانمو ةبقاعبلا

 2.1848 ماع ىلوألا ةلماشلا ةيقيقحلا تاباختنالا لالخ ناك ةيعرشلاب

 .254و 248-249 ص «ءهسفن ردصملا : رظنا (3)
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 نأ ءاننكميو .ًارقف رثكألا ىطسولا تاعطاقملاو دالبلا يبرغ لع ًاروصقم
 ةيسايسلا ايفارغجلل ةيساسألا حمالملا .مايألا كلت يف ىتح .سملتن
 ّدؤت مل ءيعامتجالا ملسلل ايلعلا بتارملا يفف .ةثيدحلا ةيرضحلا اسنرفل
 نإ لب «قباسلا ماظنلا ةدوع ىلإ يكلملا دهعلل نوبروبلا ةرسأ ةداعتسا
 عمتجم ناك دقو .هتحاطإ نع ترفسأ كلذ لعفل رشاعلا لراش ةلواحت
 يف لثمت يذلا حاجنلا ىلإ نيعاسلاو ةيلامسأرلا عمتجم وه ةداعتسالا
 ةياور يف ليروس نايلوج ةيصخش ىيفو كازلب ود هبر ونوأ تاياور
 نيرجاهملا تاقودلا عمتجم ال «د وسألاو رمحألا (ه(عملطهل) لادنتس
 عمتجملا اذه نيب لصفت لوطلا ةغلاب ةبقح نإ .اسنرف ىلإ نيدئاعلا
 هماثلا نرقلا تانينامث يف اهب نوملحي سانلا ناك يتلا ' ةئناهلا ةايتلا'و
 لامعأ ىف كانيتسار ةيصخش تناكو .ناريلات اهركذتسي ناكو ءرشع
 ىدل ةيجذومنلا ةيصخشلا ؛"بيطلا قيدصلا ' ةيصخش ىلإ برقأ كازلب
 نرقلا تانينامث ىف («تالإل 6 71210255226) كاأسابوم ود ىع صاصقلا

 يف دويلوه يف ةيجذومنلا كيلغ يماس ةيصخش ىلإ لب ءرشع عساتلا
 حاجنلا لثمي يذلا وراغيف ةيصخش ىلإ هنم «نيرشعلا نرقلا تانيعبرأ
 .رشع نماثلا نرقلا تانينامث يف يطارقتسرألا ريغ

 ايزاوجروب ناك اسنرف ىف ةروثلا دعب ام عمتجملا نإ .لوفلا عامجو

 .مهسفنأب مهسفنأ اوعنص نيذلا نييماصعلا عمتجم ناك دقل .هييقو هتينب يف
 ءال وه ىلوت امدنع الإ ةمات ةروصب ًايلج نكي مل كلذ نأ نم مغرلا ىلع

 يف ءالبنلا ةقبط فصن نوكي نأ انيدل ًافرطتم ايروث رمألا ودبي ال دقو
 رثهدأ ام نكل «ةميدقلا ةليبنلا رسألا نم ردحت دق 1840 ماع اسنرف
 اوناك نم ىلإ بستني رخآلا فصنلا نأ وه مايالا كلت يف نييزاوجروبلا
 بتارتلا ماظن ءالؤه ىري امدنع ًاصوصخ «1789 ماع ةماعلا نم
 ًاريبعت دجنو .ةيبوروألا ةراقلا يقاب دوسي ناك ىذلا يرصحلا يعامتجالا
 : كاذنآ ةلوادتملا ةرابعلا يف رشع عساتلا نرقلا يف سيراب هلثمت تناك امع
 نأ عم « " سيراب ىلإ نوبهذي مهنإف .نوحلاصلا نويكيرمألا تومي امدنع'
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 .ةيناثلا ةيروطاربمإلا نمز يف الإ نييماصعلا سودرف يه حبصت مل ةنيدملا

 ىتلا ندملا نم «نيلرب وأ « عربسر طب ناسو ءانييف ىتح وأ .«ندنل نكت ملو

 ةيأ ىلع لوألا ليجلا ىفو .ديري ام لك لاملاب ىرتشي نأ اهيف ء ءرملا عيطتسي

 .لانملا بيرق ءارشلا قحتسي ام لك ناكف « سيراب يف امأ .لاح

 اذإ نكلو . .بسحف اسنرف ىلع ديدجلا عمتجملا اذه ةنميه رصتقت مل

 ةنميهلا هذه نإف «ةيطارقميدلا ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا انينثتسا

 ىلع ءاسنرف يف احوضوو ًاروهظ رثكأ «ةنيعم ةيحطس حاون يف «تناك
 نادلبلا وأ ايناطيرب يف هيلع تناك امم ًاقمع رثكأ نكت ل اهنأ نم مغرلا

 ءعالبنلا ىدل نولمعي نيذلا مه ةاهطلا رابك ناك ءايناطيرب يفف .ةئطاولا

 (ط0ا11ع 0[ نوتغنلو قودلا ىدل لمع يذلا (نومةصع) ميراك لثم

 يداون ىف اولمع نم وأ «ناريلات ىدل ايهاط اهلبق ناكو «177ءااتس عامم)

 ريبك نأك يذلا (ةلء»5 503615) ريوس سيسكيلا لثم «ةزيمتملا ةوفصلا

 هةملكلا ةبلاعلا ةماعلا معاطملا تماق دقو .' حالصإلا يدان" ىف ةاهطلا

 .ةروثلا لالخ مهفئاظو اودقف نيذلا ءالبنلا ةاهط يديأ ىلع 20 يف

 ةقيرطلا ىلع خبطلا نف ميلعتل باتك ناونع يف اذه ءاوجألا ريغت لجتيو

 وحنلا ىلع فالغلا ىلع فلؤملا مسا درو ثيح «ةيديلقتلا ةيسنرفلا

 ىدل اقباس ةأاهطلا ريبك ء(4. 8«ةتنالث1]1ع5) هيليف وب. .أ ملقب ' : ىلإتلا

 'ىربكلا ندنل ةناح " معطم بحاص ًايلاحو « سنافورب ود تنوك ويسملا

 ةئف مهو «"ةقاوذلا" نأ امك "6 مقر «ويليشير ر عراش يف عقاولا

 - ابيرب اهنع بتك نأ دعب تعاشو ةيكلملا ةدوع مايأ تعرّتخا سانلا نم

 ( 4/1 هج1سع] لعد ةقاوذلا ليلد يف (520-8111126ةتتط) نيرافاس

 ىف ماعطلا لوانتل نوبهذي اودغ مهنأ 21517 ماع ذنم « عما" ه7145)

 تافيضم ةمث نوكي نأ نود نم "ىراب ود هيفاك" وأ «"هيلغنأ هيفاك"

 عالبإلل ةليسو تلاز ام ةفاحصلا تناك مايألا كلت يفو .مهتمدخ يلوي

 تادراريج ليمإ سسمأ دقف ءاسنرف يف امأ .يسايسلا طغضلاو حدقلاو

 ممامامع 8عوتس لتعم, طن ل4عأ لي هيتكتستع», 2 هله (طوصمو: طالعتب 1814) 04
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 .(1.4 0©55©77) سرع أذل يه ءةثيدح ةديرج (1836) (طظسسناع (©1ةلنه)
 «تانالعإلا لالخ نم عيرلا قيقحت ىلإ فدبم «نمثلا هصيخر ةيسايسلا
 تاياورلاو «ءلاقلاو ليقلا نم هرشنت ام لالخ نم ءارقلا بذتجنو
 اذه يف ةيسنرفلا ةدايرلا دسجتتو) . (5)ي جألا ةريثملا داوملاو «ةلسلسملا
 ' ةيراجت ةياعد" و (]001211592) ' ةفاحص'“ عون نم تاملك يف لاجملا
 .(ةيناملألاب " كمصهصعع"و ' ظعاكلدتمع"و هدي زيلجنإلاب (طانطا1ءأأإل)
 تاهجاوو .«فانصأ ةدع عيبت يتلا ةمخضلا رجاتملاو .ءايزألا تسيلو
 ىلإ دوعت ةيسنرف تاعرتخم الإ © كال اهم ىنغت يتلا عئاضبلا ضرع
 عمتجملا ' ىلإ تلخدأ ةروثلا نأ امك ءرشع عساتلا درقلا نم تانيرشعلا
 تقولا ىف .حرسملا وه بهاوملا مامأ اح وتفم أزيمتم الاي ' حلاصلا
 ةبئترم نولتحي ةيطارقتسرألا ايناطيرب ىف نويحرسملا هيف ناك ىذلا
 تيفال - نوزيم ةقطنم ىمف ءةلابخلاو نيمكالملا ةبترم يم ةيعامتجا
 ذهل جاورلاو ةيبذاحجلا بلج ىذلا يفرصملا مس يتلا)
 20 املاتو 0 شالبال لثم ةماسأل ناك .(ةيحاضلا

 .عئارلا افوكسوم ال ود سنارب لزنم عم بنج ىلإ ابنج يوق روضح
 .يزاوج وبلا عمجلا نب لع ةيسنوفاةرولا هفلخ يذلا ألا ام

 قلخ هنإ كلذ ؛ًاروغ قمعأ ناك هنأ ريغ .ةراثإ لقأ .هرهاظ ىف .«ناكف

 يمسرلا عمتجملا عطتسي مل ثيحب ةماخضلا نم تناك ةيزاوجروب تالتكت
 بتارملا ىف ةليئثض صاصتما تالاح يف الإ ءاماعيتسا هعم تشياعت يذلا
 ةيمانيدلاو سفنلاب ةقثلا نم هب , عتمتت تناك ام نأ امك ءابلعلا ةيعامتجالا

 نم لفاحجلا هذه تناكو .اهطورش قفو الإ حامدنالاب لبقت ال اهلعج

 كانرف فلأ 0 ىلع (ةخسن 1000 عزوت ت تناك يتلا) لورسسمأا لود لمطوأك تلصح (5)

 كنرفق فلأ ةئمثالث ىلإ | مقرل اذه عفتراو :ةنسلا يف كنرف فلأ [50 غليمب ل 4 ةفيححصص
 ]1 نورت 5ع, ريزونمزرو ةءمسم 1 و116 0ع ]د 1 هبتععر 701. 2, 82. 6 : رظنا 5 ماع

 ةباوب ىتح نيلداملا ةيئاردتاك نم ًاءدب «ةنولملا اهماغنأ دشنت ىربكلا ءاليخلا ةديصق' (6)
 00 يود لأس
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 ثيح ندنل يف رتسنمتسو نع ةبئاغ 1820 ماع ءادشألا لامعألا لاجر

 حالصإلا نكي مل يذلا ناملربلا ىلع نيرطيسملا مه مهؤابرقأو ءالبنلا ناك

 تاتمزتم ريغ تاديس تناك ثيح .كرابدياه ءاوجأ نعو ءدعب هلاط دق

 ررحتلا نم تغلب ىتلا) (1[1132:16 آ115هم) نوسليو تييراه لثم

 دوقت (ةريسكلا معاربلا نم ابنأب رهاظتلا ضفرت اهلعج ًادح يقالخألا

 ءالبنلاو شيحلا لاجر نم ةعومجم طسو اهم ةصاخلا ةفيفخلا دايحلا ةبكرم
 ريغ ىديدحلا نوتغنلو قود مهيف نمب «نيقينألا نيبجعملا نييسامولبدلاو

 نويعانصلا ىتحو «كونبلا باحصأو ءراجتلا ناكو .هسفن يزاوجروبلا

 عمتجملا ىف ف مهجامدنا نكمأ ثيحب ةلقلا نم رشع نماثلا نرقلا ىف

 «نطقلاب نيرجاتملا نم نييالملا باحصأ نم لوآلا ليجلا نإ لب .يمسرلا

 هنبا ناك ىذلا «سألا (2هطعمأ طوعا) ليب تريور ريسلا مهتمدقم ىفو

 عم «نيظفاحملا بزح ءاضعأ نم ناك «ءارزولا ةسائر لامعأ ىلع بردتي

 يديدحلا عينصتلا ثارحم ناك «كلذ نم مغرلا ىلعو .لادتعالا ىلإ ليم

 نكت ملو «ةرطاملا لامشلا مويغ تحت لامعألا لاجر ليصاحم نم فعاضي

 ةلئاقلا برحلا ةحرص لظ يفو .ندنلو رتسشنام نيب قيفوتلل ةيناكمإ ةمث
 رتسشنام تأدب « "ًأدغ ندنل هيف ركفتس .مويلا رتسشنام هيف ركفت ام' نأب

 .ةمصاعلا ىلع اهطورش ضرفتل دعتست

 نم داز ابيهم الفحج نولثمي تاعطاقملا نم نودفاولا لاج رلا ناك

 ةوجفلا مدرت "ىطسو ةبترم" درجم ال 'ةقبط“ مهنأب مهساسحإ هتبيه
 حلطصم رهظي ملو) عمتجملا يف ىلفسلا بتارملاو ايلعلا بتارملا نيب ةمئاقلا

 نوج عسوب ناكو .(1812 ةنس الإ ىلوألا ةرملل "ىطسولا ةقبطلا'

 نيقلعملا نأ 4 ماع حضوي نأ (لهطص كاسقمأ 34111) لم تراويتس

 .نييلامسأرلاو «كالملا نم ةيدبأ ةرئاد ىف نوكرحتي اوناك" نييعامتجالا

 يف عمتجملا زيامت نأ اهيف نودقتعي ةلحرم ىلإ اولصو نأ ىلإ ءلامعلاو
 ىلإ ةفاضإلابو .'”"ةيهلإ رماوأل ةجيتن هنأل ثدح دق تاقبط ثالث

 - 4859 82885, “01-3010016 355 (00مهءمابكدعوود اص ظصعاتمط طولتغعو 1780-1846,” (7)
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 نيبراحملا نيلضانملا نم ةقبط لب ٠ .ةقبط درجم اونوكي مل مهنإف اف «كلذ

 " نيحداكلا ءارقفلا ' عم بنج ىلإ انج رمألا لوأ مهسفنأ اومظن نيذلا

 .(يهوذح اوذحي نأ ءةقبطلا كلت روصت قفو «مهيلع ناك نيذلا)
 ةهجاوم ىف ءدعب ام ىفو ؛ .ءيطارقتسرألا عمتجملا ةهجاوم ىف
 اهعضول ًايعو رثكألا ةئثيهلا اميس الو .ءاوسلا ىلع كالملاو ايراتيلوربلا
 نم اوناك دقل ."ةرذلا نوناقل نيداعملا ةطبار" ىهو ءىقبطلا
 لوصأ ىلإ نوبستني نيذلا لاجرلا نم .لقألا ىلع ءوأ «نييماصعلا
 وأ «ةلئاعلا وأ ءدتحملا لبن لعفب ائيش اوبستكي ملو «؛ةعضاوتم ةيعامتجا
 نأش كلذ يف مهناش .رمألا اذه ىلع اورتستي ملو) يمسرلا يناعلا ميلعتلا
 ارث نودادزيو .ءايرثأ اوناك .((180ه0 71:5) ةبيصع تاقوأ ةامسملا

 نم ةيمانيد ةسرش ةجردب اوعبشت لف «كلذ قوف ءاوناكو .ماع دعب ًاماع
 ةيانعلا نأ ةينهملا مهتاراسم مهل تتبثأ نم الإ اهب عتمتي ال سفنلاب ةقثلا
 .مهل ًةغئاس ةمقل ضرألا لعجتل تعمتجا دق خيراتلاو .ملعلاو ءةيهلالا

 ىف همجرت امك ' يسايسلا داصتقالا" نم ايلقع ًانيقي ءالؤه بستكاو
 هيرشانلا نييفاحصلا نم نويماصع صاخشأ ةليلق ةطيسب ةيعطق تارابع
 (10ةعل زنيب دراودإ لاثمأ نم ىلامسأرلا ماظنلا لئاضفب اونغت نيذلا
 .(1774-1844) (طععءولك 117 هل ط) ير وكريم زديل ةفيحص نم 8821065)

 نايدراغ رتسشناملا نم (1هطند 1:03:10 12ا/10) روليات دراودإ نوجو

 (416110214 سيتنرب لابيش رأ 2. (1791-1844) (ةكودع] كاع من كا

 1857(2 - 1792) (3/4 هب ءطعداء» 17125) زميات رتسشناملا نم 2:2110ع)

 مهل مدق دقو .(1812-1904) (؟ةصتعأ 5صتاعع) زليامس ليوماصو
 «نيلقتسملاو «نييدوثيملا نم نوددشتملا تناتستوربلا نوقشنملا

 مويا ني 2موعرراب ؟رنأ. 9 (ةصتصقل 1956), 2.

 ىطسولا نم ىندأ ةبترم نولتحي نيذلا سانلا نم ةقبطلا هذه ءارآ لكشي ام نإ" (8)
 ةروصب مهوطلاخي نيذلا سانلا نم ةلضافلا ةيكذلا ةحيرشلا هذه وه .مهلوقع هجويو
 لورصعم اانا, قو ريكودورب هرب 0ممعرووبسعما ([مم »تاب مط. 1]18523) : رظنا . " ةرشابم
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 ايحور ًائيقي «نويفطاعلا نويدوثيملا ال ءزركيوكلاو ,نيدحوملاو

 لو .ةدئاف مهنم ىجرت ال نيذلا نييطارقتسرألا هاجت راقتحالاب ًاساسحإو

 لمعلا بر سفن رماخت «ةقفشلا ىتح وأ .ءبضغلا وأ .,فوخلا نكي

 اماظن عضو دق ةعيبطلا هلإ نإ" :هلوقب هيدل نيلماعلا بطاخي ناك امدنع

 نإف ءهب لالخإلاب رماغ ام اذإو .هب لحم نأ ئرمال قحي ال ًافصنم ًالداع

 اذه ىلعو .. .الجآ مأ الجاع «ًاقافو ًءازج ىقليس هنأ ًامئاد دكؤملا نم

 نم اًئيش كلذ ىلإ فيضي نأ لع لمعلا ديس أرجتي امدنعف «ساسألا

 امنإ ءاذه هلمعب ءهنإف ءهلاّمع ىلع عمقلا ةسرامم عيطتسيل ةوطسلا

 ةلواحم يف لامعلا دحتا اذإ ءىرخأ ةهج نم .هللا ةنعل هسفن ىلع لزنتسي

 مهنإف «ءلمعلا بابرأل قحتسملا حبرلا نم بناج زازتبال مهبناج نم
 ."”"لدعلاو فاصنإلا نيناوق كلذب نوكهتني

 ةمث ناكو .يضاملا ماظن نكي مل هنأ ريغ .ملاعلا دوسي ماظن ةمث ناك

 نم لكو ءكولوكامو 2« سوتلام تن ويصب تدب دلحتتي «راخبلا همسأ لح أو هلإ

 نيثحابلاو رشع نماثلا نرقلا يفقثم نم نييردأاللا اياقب نإ

 يغبني ةديدجلا ةقبطلا دارفأ نع ةباينلاب اوثدحت نيذلا نييماصعلا باتكلاو

 طبتري ال ءيش لاملا عمج نع مهلغشي مل مهنأ اننيعأ نع بجحت ال نأ

 مهنم اوققحي مل نم ىتح ءالؤه لامعألا لاجر ناكو .ىعسملا اذه

 ام نيفقثملا كئلوأ نوردقي «(1804-1865) ندبوك دراشتير لثم «حاجنلا

 .ةدقعملا ةيكلذفلا راكفألا حرط نوشاحتي اوماد

 ليصحتلا ىلإ مهراقتفا مهعفد نيبلمع الاجر اوناك مهنأ كلذ

 مهل حرط دقو «بيرجتلا دودح زواجتي ام لك ىف كبكشتلا ىلإ ىملعلا

 ىملعلا هجن (1792-1871) (ةطقماعو 8دططدعع) جاباب زلراشت ملاعلا

 12002210 اكعدل, 27ءودك هضم طءمواع, 1850-1790: 0متستم» ص 1 لرر“عم 111 جاك (9)

 11125 (طهذل0هم: 8. كعصمألب [1961]), م. 26
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 دئار .(11عم19 001©) لوك ىرنه ريسلا مهل مدق امك .ىودج امنود
 نم ةميق ةدعاسمب) ت تاالصاوملا ديشرتو ىنفلا ميلعتلاو ىعانصلا ميمصتلا
 هب تجوت ةياغلل أرهاب ازاجنإ .(ةكلملا نيرق ىناملالا ريمألا بناج
 عاطقنالا ىلإ رطضا هنأ ريغ .1851 ماع ريبكلا ضرعملا وه مهيعاسم
 ةعزن اذ ًالفطتم ًايلوضف هفصوب هيلع اوقنح مال ؛ةماعلا ةايحلا نع
 ال ءاهعبمج ةيموكحلا تالخدتلا نأش اهنأش «تناك ةغلاب ةيطارقوريب
 لع رطيسو .ةرشابم ةروصب حابرألا نم ديزملا قيقحت ىلع مهدعاست
 ررق يذلا نوسنميتس جروج يماصعلا يكيناكيملا ةلديدحلا ةيديدحلا ةكسلا
 ديب لصفت تناك يتلا اهسفن يه ةكسلا يبيضق نيب ةفاسملا نوكت نأ

 ءيرججلا ركتبل سدنهملا بيصن نم كلذ نكي ملو .ليخلا ةبرع يتلجع
 نكي / يذلا .(15دصتط2:0 لم ل 8نصعأ) لينورب مودغنك رابمازيإ
 ذإ ؛زليامس ليوماص هانب يذلا نيسدنهملا فحتم يف يراكذت فبصتن هل
 ريياعمب رومألا انسق اذإ' :لوقت ةرابع يف بجشلل انمض نرخ
 رثكألا ءاربخلا تمدق لوسنعيتس ةلئاع نإف .ءةحبرملا ةيلمعلا جئاتنل
 ةفسالفلا لذب دقو 00: حلات نود نم ةمالسلا يحارت لع اصرخ
 " نييكيناكيملا دهاعم ' نم ةكبش ءانبل مهدوهج ىصقأ نويلاكيدارلا
 ىلع نورصي نولغشملا ناك ىتلا ءايسايس ةموؤشملا ءاطخألا نم ةيلاخلا
 تاعانصلا ىلع نيينفلا بيردتل .ةنكمألا كلت يف مهنع ًامغر اهعامس
 لخد دف مهرثكأ نأك 8 ماعلا لولحيو .ملعلا ىلع ةمئاقلا ةديدحلا
 رداق يناقتلا ميلعتلا اذه نأب ماعلا رارقإلا مدع ءارج راضتحالا ةلحرم
 ةرثك ةمث ناكو .(نييسنرفلا وأ ناملألل ال) زيلجنإلل عفان ءيش ميلعت ىلع
 ريغ «بيرجتلا ىلإ نيلايملاو نيفقثملا لب ءايكذألا نيعانصلا نيجتنملا نم
 .ليثمت ريخ مهتقبط نولثمي اوناك مهنأ ضارتفا أطخلا نم نأ

 نيب ةلصافلا ةرتفلا يف لاجرلا ءال وه نم ديدحلا ليلا أشن دقل

 ةدمحانعا كرمت ]مور 1716 طراق هز 0ءمرعم ىاءمزطعمدم» ([ض. ص.]: القتال 1881), (10)

 م. 3
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 لقأ مهوقباس ناك امبرو .ريبكلا ضرعملا ةماقإو رغألا فرطلا ةكرعم

 تاعطاقملا راجت هيف رشتني يعامتجا قايس يف اوأشن مهنأل مهنم ًةيجمه
 ظفاحم يركف راطإ يفو «نوقشنملا ةسواسقلاو «نوينالقعلا نورضحتل

 .(1730-1795) دووجديو ايسوج فازخلا ناك دقف .قباسلا نرقلا يف
 ء«ةيرثآلا تاّيداعلا راجت ةباقن يف اليمزو .ةيكلملا ةيعمجلا يف ًاليمز

 سميج هكيرشو «نوتلوب ويثام عم 'ةيرمقلا" ةيعمجلا يف أاوضعو
 براجتب ساموت هنبا ماق يذلا) ىلتسيرب يروثلا يئايميكلا ملاعلاو «تاو

 هدقو «ةيملعلا قاروألا نم ًاددع رشنو «يفارغوتوفلا ريوصتلا يف

 رشع نماثلا نرقلا يف جتنملا عناصلا ناكو .(جديريلوك رعاشلل معدلا

 نيئانبلا بتك يف ةعوضوملا ميماصتلا قفو عبطلاب هعناصم ىنبي

 ؛ةفاقث رثكأ اونوكي مل نإ «مهنم ًاغوبن رثكأ مهؤافلخ ناكو .نيجدوملا
 نم ىفكي ام مهيدل ناك ءرشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ لولحب ءمهن

 ةمئازلا ةيدلبلا رودو «ينورابلا زارطلا ىلع ةفئازلا لزانملا ىلع ىقفتيل ل 7

 ءانب اوديعيو «ةضهنلا رصع بولسأ وأ ىطوقلا زارطلا ىلع ةينبملا

 .دماعتملا يرامعملا زارطلا قفو ةقيتعلا وأ ةيلمعلا وأ ةعضاوتملا مهسئانك

 ام روهظ تدهش ةيروتكفلاو ةيجروجلا نيتبقحلا نيب ةعقاولا ةرتفلا نأ الإ

 دح ىلع ةلماعلا ةقبطللو ةيزاوجروبلل حلاكلا رصعلاب قحب فرعي حبصأ
 هحمالم ((0181165 1آ01ءاعءعد5) زنكيد زلراشت دلخ ىذلا رصعلا وهو «ءاوس

 . ةبيصع تاقوأ ةياور يف دبألا ىلإ

 ةيتناتستورب ةيقالخأ ةعزن ةرفقملا ةبقحلا هذه لع تنميه دقل

 هعم حبصأ دح ىلإ ةمصعلا اهسفنل يعذت ةتهاب ةبلصتم ةعرو ةينارهط

 2(. 20. الهان28) غنوي .م .ح لوق دح ىلعو .اهل امزالم اقيفر قافنلا

 ةرهمج اهمادقأب تسادو « " ةضيرع ةهبج ىلع ةرفاظلا ةليضفلا تفحز"

 نأ مهرودقمب نكي مل نيذلا كئلوأ يأ) ةاطخماو .ءافعضلاو ء«رارشألا

 يف مهب تقلأو «(ةيفطاعلا وأ ةيلامللا مهتاقفن اوطبضي وأ لاملا اوعمجيب

 مهيلع هب دوجي ام الإ نوقحتسي اودوعي مل ىتح هيلإ نومدتب يذلا لحولا

 ناك دقف ؛كلذ ىف يلامسأر يداصتقا سح ةمث ناكو .سانلا لضافأ
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 نم هنوققحي ام رامثتسا اوديعي نأ صاخلا عاطقلا يف نيردابملا راغص ىلع
 ةديدجلا ايراتيلوربلا ريهامح ىلع ناكو .رابك نيردابم ىلإ اولوحتيل حابرأ
 ةوسقلاو نبغلا ىف ةياغ طابضنا قفو يعانصلا لمعلا عاقيإ بكاوت نا
 اولبقي مل اذإ اعوج نوروضتيس مهنإف الإو .« لمعلا طورشب لصتي ام يف
 دهشملا انعلاطي امدنع هذه انمايأ ىف ىتح ضبقنتل سفنلا نإ لب .كلذب
 .("1 ايحلا كلذ هفلخو هعضو يذلا

 اذإف .ةياغلل ةبزال ةرورض ناك ام الإ نواتكوك يف ىرتل نكت ملا
 ىنامث هتلعف ام كلذو .كانه ةسينك ةينيدلا فئاوطلا ىدحإ عابتأ ىنب ام
 بوطلاب ّينبملا عدوتسملا هبشي ام ىلإ اهولوحيس مهنإف «ةينيد ةفئاط ةرشع
 ام ىف سرج (بسحف ةليلقلا ةفرتملا ةنيزلا تالاح يف) هولعي ءرمحألا
 ةعوبطملا هوسرلاو شوقنلا عيمج تناكو .. . .ريفاصعلا صافقأ هبشي
 .دوسأآلاو ضيبألابو .لكشلا ةبيئك ةهباشتم ةماعلا نكامألا يف ةرهاظلا
 :نجسلا ىلإ برقأ ةّحصملا تناك املثم ةحصملاب هبشأ نجسلا ناكو
 يأ ىلإ وأ .أعم امهيتلك ىلإ وأ .كلتو كلذ ىلإ سبرقأ ةيدلبلا ىنبمو
 تاجرد ىندأ ىلإ رقتفي ناك تاللاحلا عيمتج يف ىنيملا نآل ءرخآ ءىبش
 تالاجم نم لاجم لك يف ةقيقحلا ؛ةقيقحلا .ةقيقحلاو .فطللاو قوذلا
 تالاجملا عيمج يف «ةقيقحلا .ةقيقحلا ,ةقيقحلاو «ةدلبلا يف ةيداملا ةايحلا
 ىتلا ةفاسملا ىف ةيراع قئاقح ىلإ لزتخمي ءيش لك ناك .. . .ةيونعملا
 يذلا رمألا امأ .ةربقملا يف نيدقارلاو ىفشتسملا يف نيدقارلا نيب لصفت
 راعسألا صخرأب ءارشلل الباق هلعجت وأ «ماقرأ ىلإ هلوحن نأ عيطتست ال
 نأ يغبني الو .نكي مل ءيش وهف ءراعسألا ىلغأب عيبلل وأ .قوسلا ىف
 ."2"نيمآ .يهانتماللا ملاعلا اذه يف نوكي

 نطوم امو [01نليعمم, ظقانأ 11 # (11)

 نإ" : 24-25 ص 21844 ةنس رتسشنام هباتك ىف هيشوف نويل هلوقي امي كلذ نراق (12)

 ( 5 ومسم و حئاتنلاب ساقي اهيف ءيش لكف .ماثنب اهروصت يتلا ايبوتويلا نم اردق ققحتن ةنيدملا هذه

 - ىف اهروذج ىمرت نأ لبنلاو ؛ةمظعلاو «لامجلا ميقل ردق ام اذإو .عفن نم هيلع بترتي ام
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 ةيعفنلا حورلل تمزتملا سيركتلا اذهل ًايفيظو ًايلامح ًادعُب ةمث نأ ديب

 عم نويليجنإلاو ناتيرويبلا نوينارهطلا هيف كرتشا يذلا «ةيزاوجروبلا

 اص ل ءرشع نماثلا نرقلا نم نيردحتملا نييفسلفلا نييلاكيدارلا

 ةيديدحلا ةكسلا طوطخ ىف ىلامجلا دعبلا اذه لمت دقو .ةيقطنم تارابع

 رهظ دقف حورلا كلت يف يقيطنمورلا بعرلا بناج امأ .نزاخملاو روسجلاو

 ةعبشملا «داوسلا ةمتاقلا ةحلاكلا وأ رّمحلا ةريغصلا تويبلا فوفص يف

 تناك «ةقطنملا هذه جراخو . .ِلَع نم عناصملا عالق اهيلع لطُت يتلا ناخدلاب

 نم مهنكمي ام لاما نم اوسّدك دق اوناك ذإ) نييزاوجروبلا حومج شيعت

 نومدقيو «ةيقالخألا ظعاوملاو ء«رماوألا نوردصيو «(ةكرحلاو لاقتنالا

 .راحبلا ءارو ام يف دوسلا نيينثولا ةياده ىلإ ةيمارلا نيرشبملا ىعاسمل نوعلا

 يف مهقح تبثي يذلا لاملا ةوطس نودسمي نويزاوجروبلا لاجرلا ناكو
 ىتح «لاملا نم نهجاوزأ نهمرح يتاوللا «ءاسنلا امأ «ملاعلا ىلع ةرطيسلا

 صئاصنخلا ندسجي َّنك نهغإف «ةيلزنملا لامعألاب نهمايقل ًانوبرع ناك ولو

 يكرتاو .ةعّيط ةبيط ةمداخ ينوك ' ) ةيبغ ىهف ؛ نهتقبط اهب فصنت ىتلا

 «ةيسنجلا رومالاب اهل نأش الو ءءاقرخ .ةلهاج «("كريغل ةراطشلا

 يذلا ديحولا فرتلا ىه تافصلا هذه تناكو .ةروتسم «ةمدعُمو ءًايرظن

 ةقبطلا ىلع ًافرطتم الاثم ةيناطيربلا ةيعانصلا ةيزاوجروبلا حرطت

 ىلع اهيهاضت تناك ًامجح رغصأ ىرخأ تاعامج نأ الإ .اهلثمت ىتلا

 ترشتنا يتلا تاعطاقملا يف كيلوثاكلا :اهنمو «ةيبوروألا ةراقلا دادتما

 يف نوينيفلاكلاو ءاينولاتاك وأ اسنرف لامش يف جيسنلا هعانص اهيف

 ءاحنألا عيمج يف دوهيلاو .دنالنيارلا ىف ءايقتألا نويرثوللاو .سازلألا

 [ غمر ]عودتنا لهدعمط 121001615, : ىف . اهدحو ريياعملا هله قفو ومنتس اهنإف «رتسشنام

 لهن ع كاع“ اج 1844: 115 1 هوعروإ (0مدلأ مدا هنأ باسم طجهدوععامب 1 ةمعامتع0 انودح

 طع [عمعط ةبتلط (0هماماتك طلوأعود طال 2 ةلعرصطعع هز طع ةلكممعاطعواعع متطعمم كنتم

 (1.هلمص: ال دصعطعوأععر 1844)
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 يف نييناطيربلا نوهاضي ءالؤه ناك املقو .ةيقرشلاو ىطسولا ابوروأ يف

 مكحلا بيلاسأو ةيرضحلا ةايحلا ديلاقت نع اولختي مل منال .مهتمرم

 ء(آك6مد 8ةنعطع#) هيشوف نويل قعص دقو .ردن اميف الإ ةميدقلا ةيوبألا
 تانيعبرأ يف رتسشنام ىأرل .ةددشتملا ةيلاربيللا هتعزن نم مغرلا ىلع

 نا راقلا يف نورخا نوبهارم هظحالب ام كلذو ٠ ءرشع عساتلا 3

 ةرتفلا يفف) ءدرطملا ءارثإلا نع ةمجانلا ةقثلا زيلجنإلا اوكراش مهنأ ريغ
 ةلئاع ىف جاوزلا ةنئاب تعفترا 1856و 1ظ130 ةماعلا نيب ةدتمملا

 .4ىنلا نسخ لإ كنرف فلأ رشع ةسمخ نم ُلْيِل ةئيدم يف تيسناد

 ريغ ةطشنألا ضفرو «ةيداصتقالا ةيرحلاب ناميإلا مهوكراش امك
 ّ ءاردزاب رظنت لْيِل يف لزانملا فباحصأ تال "اس تناكو .ةيداصتقالا

 نع لودعلاب لغتنإ كيرديرف باشلا اهنبا سسواهلوم ىف سوفلود
 هب يضفيس كلذ نأ نم نوشفي اوناك مه .ال كينكتيلوبلا دهعمب , قاحتلالا

 نييركسعلا ةداقلا لثم مم كلذ م مهاذتجاو .هءارغإ اهنم نوردحتملاو

 فلس ريل فلخ ريخ مهسفنأ نوربتعي اوناك .نويلبان دهع ىف

11 

 امهنأ ةيسنرفلاو ةيعانصلا نيتروثلل ربكألا زاجنإلا ناك ءانه نم
 ءاهدلاو ةقاطلا يوذ مامأ لقألا ىلع وأ «بهاوملا مامأ لبسلا اتدهم
 تاراسلا عج لمشي من كلذ نأ لل لع .ءاوس دج ىلع نيحشحاو نينجا

 1[ ةودح [].عمروهنل قودعمط طوسعطعا, طاتنعك ىلع | لدعأءاعت عر 2 ؟015. (طوضو: (13)

 سنا ]ةستصم 1845), 7601. 1, 5. 322

 هوم ] قسطعما [7حجمععأتع, لموت ل]مطعأا 10ر15 عالع. 071 عاتتأعك ءأ 01 214)
 لخنع طمس ع عوزوأتع. (011ءاوتنعد لمتت1ة]1عد كتن مهل هنت01 16116 لع ]1 .أ]]ء- ا دعب 116 عك, 1 789 -

 1914, م16[ ةعع لع ]ةعوانعو (نطقمماعمعأ (ل1 1ع: 1. ظفماتكا ءأ نعبر 1954), مب. 9.
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 ناكو «ةداعلل قراخ وحن ىلع ةحاتم تناك صرفلا نأ ريغ .ةيكيرمألا

 يتلا ةنكاسلا ةيبتارتلا جذامنلا نع دعبلا لك ًاديعب رشع عساتلا نرقلا

 ىلع كاذنآ هيفستلاو ءازهتسالا رعاشم تلابناو .ىضاملا ىف ةدئاس تناك

 ماحم مادختسا ضفر هنأل (/هم 5ءطعا) ليش نوف رفوناه ةكلمم راشتسم

 ناكو بتكلا ديلجت يف لمعي هابأ نأل ةيموكح ةفيظو يف باش ريقف

 امنإ راشتسملا كلذ نأ ريغ .ة”اهاوس نود هدلاو ةعنص سرامي نأ هيلع

 نأب 1750 ماع ىلامسأرلا لبق ام عمتجملا يف ةعئاشلا ةلوقملا رركي ناك

 دعي مل هنأ الإ .هتعنص ىف هيبأ وذح .بلغألا ىلع ءوذحيس دلجملا نبا

 : ىه تاالاجم ةعبرأ ىف قافآالا همامأ تحتف نأ دعب نآلا كلذب ًابلاطم

 ىرخأ فادهأ ةثالث قيقحت ىلإ هرودب يدؤيس ىذلا) ميلعتلاو ءةراجتلا

 .نونفلاو «(ةرحلا نهملاو ءةيسايسلاو ءةموكحلا يف ةمدخلا يه

 ةرتفلا يف ًاعئاش ناك ىذلا) ء«ريخألا لاجملا ةيمهأ تصلقت دقو .برخلاو

 اذه ناك امدرو .ملسلا نم لايجأ دعب .(اسنرف يف ةينويلبانلاو ةيروثلا

 أرظن دجتسا دقف «ثلاثلا لاجملا امأ .ببسلا اذهل هتيبذاج دقف دق لاجملا

 سانلا ةماع ىدل رعاشملا ةراثإو ةسناؤملاو عاتمإلا ىلع للطلا مظاعتل

 ةيعامتجالا ةناكملا عافترا يف كلذ ىلجت دقو .ىضم تقو يأ نم رثكأ

 ىلإ ةيدراودإلا ايناطيرب يف يضفي نأ ءدعب اميف «عاطتسا يذلا حرسملل
 دقو .سروكلا ةاتفب ليبنلا وأ سرافلا اهيف نرتقي يتلا ةجودزملا ةرهاظلا

 دوبعم يه ةزيمتم ةرهاظ «نويلبان دعب ام ةرتف يف ىتح .«تزرب

 بيلدنعلا"و «(3عمجإل آ120) دنيل ىنيج لثم) ءانغلا ىف "ريهامحجلا

 وأ «((1همصق 81و51 عم) رلسلإ قاف لثم) صقرلا ىف وأ «('يديوسلا

 (0ممعرطتقملت, ”(ءوءطتعطاع 0. 1قصمت عنعزعطع 1طقمصصسمالعنر”* زمن اكسس 1لعتمب (15)

 ه0., 184 72مم ]'مءاعورصم#/ 2 تينئعطم» ظاساطمأا رس ]رج ماطعزا 111717127171911, ع7

 18611, 8ع, ك5عطتعاعكمل نصل مقةطعمغعاتعت: 1 .عطعصق لنا عتتل علا 171 216

 ل هطخطتاب0 لعماعر 9 (عطعصطمت_ ىئىم-اط4 ةتصعطعمب آب. عام215: ا 1311 عع 1[عوعءطع-ظعوصقلغ 1914)ر
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 زنارف وأ (02عهصنصت) ينيناغاب لثم) سانلا ىدل ريثألا يقيسوملا فزاعلا
 .((1عةهض آ152) تسيل

 نمب «عيمجلل نيحوتفم انوكي مل ميلعتلاو ةراجتلا يلاجم نأ ريغ
 ثيحب ديلاقتلاو ةداعلا راسإ نم اوررحت دق اوناك نيذلا كئلوأ مهيف
 :كاذ وأ ليبسلا اذه نوكلسيس "انلاثمأ' نأب داقتعالا مهعسوب حبصأ
 ."انعاضوأ نيسحت ' ةركف نولبقيس مهنأ وأ «يدرف عمتجم يف نولمعيو
 نم ناك ذإ ؛نمثلا اوعفدي نأ ليبسلا اذه كولس نوديري نم ىلع ناكو
 دراوملا "ضعب' مهل ترفوت اذإ الإ حاجنلا اوققحي نأ مهيلع بعصلا
 نم  ىلعأ هذه لوخدلا ةبيرض تناكو .ًايندتم اهاوتسم ناك امهم ةيلوألا
 نمب ةنراقم يملعلا ليصحتلا ةعباتم يف نوبغري نمل ةبسنلاب - كش دود

 يف ىتح .يتادتب الا ميلعتلا نأ ىلإ كلذ دوعيو .ةراجتلا ةسرامم نومزتعي

 لب «ةريبك ةروصب المهم ناك ماعلا ميلعتلا ماظن تفرع يتلا نادلبلا
 ىندألا لحلا زواجتي ال ءةيسايس بابسأل «نأك « هدوح- و لاح ىف ءهنإ

 ىجتتو .ةيقالخألا ةعاطلاو «باسحلاو .ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم نم

 نم ةيبذاج رثكأ ودبت «ىلوألا ةلهولل تناك ميلعتلا لبس نأ يف ةقرافملا

 لقأ ةروث بلطتي ناك ميلعتلا نأ ىلإ دوعي كلذ نأ يف كش الو
 يف ىتح .ميلعتلل ناك دقف .مهت ءايح بولسأو سانلا تاداع نم ريثكب

 ىف ةيعامتجالا ةهجولا هم ريدقتل ةميظع ةيلاع ةناكم «تونهكلا لاجم
 ةاعدم هاخاحلا وأ سقلا وأ نهاكلا روهظ ناكو .يديلقتلا عمتجملا
 .ءارقفلا هيلإ حمطي يذلا فرشلا اذهب اهراختفاو ةلئاعلا زازتعال
 لوحتي دقو .تايحضتلا ةماسج تغلب امهم هقيقحت ىلإ نوعسيو
 فقثملا ىلإ «ةينهملا تاراسملا هذه حتفنت املاح «يعامتجالا باجعإلا
 :ةيئانثتسا تالاح يف وأ سردملا وأ «يموكحلا فظوملا ىلإ وأ .يناملَعلا
 .ةراجتلل ًافالخ ٠ .ميلعتلا نإف .«كلذ لع ةوالعو .بيبطلاو يماحملا ىلإ

 ةهجولا نم اهيف بوغرم ريغ تالالد لمحي هرهاظ يف نكي مل
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 لعفي املثم هلاثمأ ىلع ضقني نأ ملعتملا ةداع نم سيلف .ةيعامتجالا

 «نايحألا بلغأ يف ليمي هنإ لب .قيفصلا ينانألا لمعلا بر وأ رجاتلا

 تاملظ نم مهلاشتناو هنارقأ ةدعاسم ىلإ ءأسّردم ناك اذإ ًاصوصخ

 لهسأ ملعلل ماعلا شطعتلا زيفحت ناكو .سؤبلا مهل بلج يذلا لهجلا

 باستكاو «يدرفلا يداصتقالا حاجنلا قيقحتل ممهلا ذحش نم ريثكب

 عسوبو .ةبيرغلا لاملا عمج بيلاسأ ملعت نم ريثكب رسيأ فراعملا

 ءراجتلا راغصو «نيحالفلا راغص ىلع رصتقت داكت ىتلا تاعامجلا

 ىف ةبغرلا اهئانبأ ىدل يمنت نأ ءزليو يف لاحلا يه امك ءايراتيلوربلاو

 ءارثلا هاجت ّرملا يعامتجالا ءايتسالاو ء«ةسواسق وأ نيسردم اوحبصي نأ

 | .اعم ِنآ ىف ةراجتلاو

 ناك «ناعملا نم ىلعمب ؛ .ميلعتلا نإف .هلك كلذ نم مغرلا ىلع

 'بهاوملا مامأ حوتفم ينهملا راسملا" راعش نأل ؛ًايدرف ًاسفانت لثمي

 امك ةطساولا ةوقو دتحملا لبن ىلع ةرادجلا ةبلغ «ةلاعف ةروصب «ىنعي

 لالخ نم ةسفانملل عضخي هنأل ؛ةيراجتلا لامعألا لاجم يف لالا يه

 ىقطنملا ريبعتلا «ةداعلاك «ةيسنرفلا ةروثلا تدجوأ دقو .تاناحتمالا

 اهلالخ نم راصي يتلا تاقباسملل يبتارتلا قسنلا ثادحتساب ةلأسملا هذهل

 بعشلا نوؤش نوهجويو نوريدي نيذلا نيركفملا ةوفص رايتخا ىلإ
 ليصحتلا ناكو .دالبلا يف ةيساردلا تاثعبلاب نيزئافلا ةلمج نم يسنرفلا

 نيركمملا ةسردم ىف ىللاثملا جدومنلا امه ةيسفانتلا ةقباسملاو ىملعلا

 عابتأ نم نييلاكيدارلا ةفسالفلاو ءأيعو رثكألا نييناطيربلا نييزاوجروبلا

 يف يف حذدومنلا اذه ضرف نم ءهذه انترتف ةيامع لبق ءاونكمت نيذلا ماثنب

 ةمدخلا يفو ةيلخادلا ةرازو يف تايوتسملا ىلعأ ىلع ءاقنلا ةغلابلا هتغيص

 .ةيطارقتسرألا اهتدبأ يتلا ةرملا ةمواقملا نم مغرلا ىلع «ةيدنهلا ةيندملا

 وأ تاناحتمالا هررقت امك «ةرادجلا ىلع مئاقلا رايتخالا حبصأو

 تاعاطق يف امومع لوبقملا جدومنلا وه .ىرخألا ةيوبرتلا تاقباسملا

 يقرازو لثم) اهنم يلابلا مداقتملا ءانثتساب «ةفاك ةيبوروألا ةماعلا ةمدخلا
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 لثم) ةيطارقميد رثكألا نادلبلا وأ «(ناكيتافلاو ايناطيرب يف ةيجراخلا
 ًارابعم ناحتمالا لع باختنالا لضفت ىتلا (ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 هنأش «ناحتمالا زابتجا نأ كلذ ؛ةماعلا فئاظولا لغشل ءرملا ةيحالصل
 ةليسو ال «ةيلاربيل ةسرامم ناك «ةيدرفلا ةسفانملل ىرخألا لاكشألا نأش
 .ةاواسملا وأ ةيطارقميدلا قيقحتل

 بهاوملا مامأ ميلعتلا باب حتفل ةيسيئرلا ةيعامتجالا ةليصحلا تناك

 ةسفانملل " حوتفم عمتجم" قلخ نع رفست مل يهف .ضقانتلاب مستت
 نيذه نأ ريغ ؛ةيطارقوريبلا نم "قلغم عمتجم' لب «ةرحلا ةيداصتقالا
 رصعل ةزيمملا تاسسؤملا نم «لئاسولا فالتخا عم ءاناك نيعمتجملا
 ىف ايلعلا ةيندملا ةمدخلل ةعفادلا ةوقلا تناك دقف .ةيلاربيللا  ةيزاوجروبلا
 ءايأ .لوألا ماقملا يف ةدئاس تناك يتلا اهسفن يه رشع عساتلا نرقلا
 ابوروأ طساوأ يف "ةّيفيزوج "و ةينوسام : رشع نماثلا نرقلا يف ريونتلا
 يف ةسينكلا لاجرل ةيداعمو ةيلاربيلو .اسنرف ىف ةينويلبانو ءاهقرشو

 ةسفانملا نأ حيحصو . .ايناطيرب يف ةنماثلبو «ىرخألا ةينيتاللا نادلبلا

 ىلع ةمدخلا يف ةناكم ء ءرملا لتحي املاح ةيئاقلت ةيقرت ىلإ لوحتت تناك

 .نادمتعي اهادمو ةيقرتلا ةعرس نأ نم مغرلا ىلع «ةرادحلا ساسأ

 هذه ةيسسؤملا ةاواسملا ةعزن تضرف اذإ الإ .فظوملا ةرادج ىلع يرظن

 نأ كلذ جئاتن نم ناكو .اهدحو ةيمدقألا ساسأ ىلع ةيقرتلا
 عمتجملل لاثمل موهفملل ةرياغم «ىلوألا ةلهولل .تدب ةيطارقوريبلا
 نأب كاردإلا وه ةماعلا تامدخلا عمجي ناك ام نإف .كلذ عمو . .ىلاربيللا
 يحوت تناك ةدئاسلا ءاوجألا نأبو .ةرادجلا ىلع أينبم ناك رايتخالا
 لوصألا بايغو .ميلعتلاو .ةيلمعلا ةءافكلاو ءداسفلا مادعناو ةهازنلاب

 تغلب يتلا) ةيئاقلتلا ةيقرتلا ىلع ددشتملا رارصإلا نإ لب .ةيطارقتسرألا
 ةيرحبلا يف ةدسجتملا ةطسوتملا ةقبطلا ةسسؤم ىف اهتاجرد ىصقأ

 هيلع تجرد ام ىلع ءاضقلا ىلإ لقألا ىلع ىدأ دق «(ةيناطيربلا
 تاعمتجملا ىفو .ةاباحملاو ةيبوسحملا ةسرامم نم ةيكلملا وأ ةيطارقتسرألا
 ةليدب ةليسو ةماعلا ةمدخلا ترفو «يداصتقالا فلختلا يناعت تناك ىتلا
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 نأ «نذإ «ةفداصملا ليبق نم نكي ملو ."'ةضهانلا ىطسولا ةقبطلا ومنل

 نم اوناك 8 ماع تروفكنارف ناملرب يف باونلا عيمج ٠ نم ةئملا يف 8

 بسحف ةئملا يف 2 لباقم) نيرخآلا نيلوؤوسملاو ل ةمدخملا يفظوم

 لاجر نم ةئملا ىف فمصنو نينئثاو «"ةرحملا نهملا' باحصأ نم

 .277(لامعألا

 نأ ينهملا راسملا كولس ىلع نيمزاعلا ظح نسح نم ناك ءانه نم

 ةزهجأ يف ًادوهشم ًاعسوت ناكم لك يف تدهش نويلبان دعب ام ةرتف

 دادعألا بعوتسي نكي مل عسوتلا اذه نأ عم ٠ ءاهتطشنأو تاموكحلا

 .1850و 1830 نيماعلا نيب ةرتفلا ىمف .نيملعتملا نينطاوملل ةمظاعتملا

 يف ةئملا يف نيرشعو ةسمخ لدعمب درفلا ىلع ماعلا قافنإلا عفتر

 يف ةئملا يف نيعبرأو ةعبرأو ءاسنرف يف ةئملا يف نيعبرأو ءاينابسإ

 ءاسمنلا يف ةئملا يف نيعبسو .ءاكيجلب يف ةئملا يف نيسمحو ءايسور

 ةئملا يف نيعست نم رثكأو .ةدحتملا تايالولا يف ةئملا يف نيعبسو ةسمخو

 وأ هرارقتسا ىلع درفلا ىلع يموكحلا فافنإلا ظفاحي ملو) ادنلوه ىف

 نم ليلقو ءايفاندنكساو ةيناطيربلا تارمعتسملاو ايناطيرب ىف الإ ضفخني

 ررحتلل يبهذلا دهعلا ربتعت ىتلا ةرتفلا كلت لالخ ةفلختملا نادلبلا

 .بئارضلل ربكألا كلهتسملا ىلإ طقف كلذ دوعي الو .29(يداصتقالا

 ةماخض ىلع ةينويلبانلا بورحلا دعب تظفاح ىتلا ةحلسملا تاوقلا وهو

 نمف ؛ةيساسأ ةيلود بورح ةيأ بايغ نم مغرلا ىلع ءقباسلا اهمجح

 رغصأ شويجب 1851 ماع اسنرفو ايناطيرب تظفتحا « ىربكلا لودلا نيب

 وأ راجتلا راغص تالئاع نم نوردحتي كازلب تاياور يف نيفظوملا عي نأ ودبي (16)

 .اهب ةلص ىلع نونوكي
 00210 ذعاطتلكعتأ, ىاءو ههه )لةءلءءاموع لع 7عسماج هلتع عطس [7جزجار معجبو (17)

 11 46 12 ءايقكعإ مو 1ع مايازمر» 1848/1849 (8ءعاتست اناكعم هل [.هعصتضقر [1952]), 0

4041-5. 

 اة ءطمقعا 0. 8كسلطقلاب 786 21ءقمسوورب هز ملك مو (1.ه500هدب اخلعجبب هرعت (18)

 0. 10510 عع همك 5هصكب 1892), م. 259
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 لود ىدل تناكو .1810 ماع نويلبان ذوفن ةورذ يف امهل ناك ام ريثكب
 ءاينابسإ ىلإ ةفاضإلاب «ةفلتخم ةيلاطيإو ةيناملا لودو ءايسور لثم ءى رخأ
 ىلع ماعلا قافنإلا عافترا دوعيو .رمألا عقاو يف كلذ نم ربكأ شويج
 ثادحتساو «ةلودلا اهب موقت تناك يتلا تامهملا عاستا ىلإ كلذك درفلا
 ةيلامسأرلا راصنأ هيف كراشي ال) ىساسأ أطخ ةمثو .اهل ةديدج تامهم
 ةيداعم ةيلارييللا نأب داقتعالا ىف ("نييماثتبلا نييفسلفلا نييلاكيدارلا " نم
 ةزجاعلا ةيطارقوريبلل ةودع ءرمألا عقاو يف «تناك اهنأل ؛ةيطارقوريبلل
 عاطقلا بناج نم لخدتللو «ةطرغملا بئارضللو «ةءافكلا ىلإ رقتفت يتلا
 .ةيداصتقالا صاخلا عاطقلا تاردابمل اهكرت يغبني ناك اياضف يف ماعلا

 تامهم ىف ةلودلا رود لازتخا ىلإ يمارلا «لذتبملا يلاربيللا راعشلاو
 :ةلودلا نأ ىه ةلثام ةقيقح بجحي امنإ «ةيليللا ةسارحلاب هبشأ ةيشماه
 ةوطس رثكأ ودغتس «ةحجانلا ريغ اهتالخدتو اهتامهم نم تدرج ام اذإ
 ماع تناك اهنإف «لاثملا ليبس ىلعو .يضاملا يف هيلع تناك امن احومطو
 ناكو .نايحألا ىلغأ ىف ةيلحم ةثيدح ةطرش تاوقب ةززعم ةلود 8
 هاعلا ذنم ادنلريإ يفو 01798 ماعلا نم ًارابتعا اسنرف يف لاحلا وه كلذ
 امأ .1844 ذنم (يندملا سرحلا) اينابسإ يفو .1829 ذنم ايناطيربو ؛+23
 :ماع يميلعت ماظن تاذ ةلود ةداعلا يف تناكف ءايناطيرب جراخ يف
 تكشوأ وأ .«تماقأ ةلود .ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب جراخ «تناكو
 ةلود «نادلبلا لك يف .ءتناكو «ةماعلا ةيديدحلا ةكسلا ةمدخ ميقت نأ
 تاالاصتالل ةمظاعتملا تاجايتحالا ىبلي ةيديربلا ةمدخلل ماع ماظن تاذ
 اهماظن عيسوت ىلع ةلودلا تمغرأ .«ناكسلا ديازت عمو .صاخلا عاطقللو
 زكارملا يف ةيعامتجالا تالكشملا ديازتو ندملا عاستا ىدأو «يئاضقلا
 ةميدق ةموكحلا تامهم تناكأ ءاوسو .تايدلبلا ةرادإ ريوطت ىلإ ةيرضحلا
 ةيندم ةمدخ زاهج قتاع ىلع ةدرطم ةروصب تيقلأ اهنإف «ةديدج مأ
 ةطلس تناكو .نوغرفتم نوفرتحم نولوؤسم هيف لمعي دحاو ينطو
 عمو .دالبلا ءاجرأ يف ةيّرحب مهتيقرتو ءالؤه لقن ىلوتت يتلا يه ةيزكرم
 نيلوؤسملا نيفظوملا ددع ترصتخا امبر عونلا اذه نم ةؤفك ةمدخ نأ
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 لمعلاو داسفلا ىلع ءاضقلا قيرط نع يرادإلا لمعلا ةفلك نم تضفخو

 تناك امبرو .توريجلا ةغلاب ةيموكح هلآ تقلخ اهنإف .تقولا ضعب

 بئارضلا ريدقت لثم «ةيلاربيللا ةلودلا اهتلوت يتلا ةيساسألا تامهملا

 ابتار نوضاقتي نيذلا نيفظوملا نم زاهج بناج نم ةءافكب اهتيابجو
 قطانملا يف ةيماظنلا ةينطولا ةطرشلا نم تاوق ىلع ةظفاحملا وأ «ًامظتنم

 قلطملا مكحلا ةمظنأ هب ملحت وأ هروصتت نأ نكمي امم ريثكب دعبأ «ةيفيرلا
 عمجت تدغ ىتلا بئارضلا لاح ناك ءوحنلا اذه ىلعو .ةروثلا لبق

 ةلودلا ءانبأ عيطتسي ''””جردتم يبيرض ماظن قفو «لعفلاب ءنآلا

 يف يموكحلا قافنإلا ناك 41848 ماعلا ىفو .هولمحتي نأ ةيلاربيللا

 .ةيطارقوتوألا ايسور يف هليثم فاعضأ ةعبرأ ةيلاربيللا ايناطيرب

 طئاضلا ةراش لدعت ةليلملا ةيطارقوريبلا بصانملا هذه نكت ملو

 هتبيقح يف اهلمحي ناك نويلبان شيج يف يدنجلا نإ ليق ىتلا ةيركسعلا
 يف ةيلاشيراملا اصع لمحي نأ لبق هيفتك ىلع موي تاذ اهعضي نأ لمأ ىلع

 اسنرف يف يندم فظوم فلأ نيثالثو ةئمب ردقي ام لصأ نمف .لبقتسملا

 .ديربلا ةةعس نم فلأتت ىمظعلا ةيبلغألا تناك :1839 ماع

 ؛مهريغو ةبتر لقألا نيئاضقلا نيلوؤسملاو بئارضلا ةأمجحو «نيسردملاو

 نوفلأتي اوناك ةيجراخلا ةرازو يف نيسمخلاو ةئمعبرألا نإ لب
 نم ًاساسأ

 يف رهظي امك ءاوناكو ءةينأسنإ تاراشعال ءال وه مدختسا كلقو .ةسكلا

 الو هيلع نودسحي ال عضو ىبف «لوغوغو رئكيد نييئاورلا راثآ

 اوناك مهنأ عم .ىموكحلا عاطقلا ىف ةمدخلا الإ تازايتما ةيأب نوعتمتي

 مكحب «نكمي نيذلا نوفظوملا امأ .رمعلا ىدم شيعلا فظش نوناعب
 هلق اونأك دقف ءىطسولا ةقبطلا دادع ىف مهجاردإ « ىفيظولا مهراسم

 ارابتعا ةمئاد ةروصبو «ةينويلبانلا بورحلا لالخ ايناطيرب ىف اتقؤم كلذ ضرف (19)

 .1848 ماع لبق جهنلا اذه نأش تاذ ةلود ةيأ كلست ملو .1842 ةنس نم

 ال ملام ا1مع ذطقنمب لع 1 هدعأ (ند] عرس مب 1821172110 ن مرن د 21 مسد 11م (20)

 (ذلععب ال هءاع: 8لدعهتتنالاممي 1931), مم. 15-16
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 تكتل ةاتتتكككلا كلك  ككاا“ كل 5 كلا

 نم عمطي نأ .هلمع ىف ةهازنلاب لمت اذإ .مهدحأ عسوب نكي ملو .ةليلق

 يف " ةيرادإلا ةقبطلا ' نأ امك .ميركلا شيعلا ريغ ىلإ ةيلاملا ةمحانلا

 طساوأ يف نوحلصملا اهركتبا ىتلا يهو - اهتمرب ةيناطيربلا ةيندملا ةمدخلا

 ءانبلا ىف ىطسولا تاقبطلل لداعملا نوكتل رشع عساتلا نرملا

 فالآ ةثالث ىلع وبري نكي مل ًاعيمج اهدارفأ ددع نإف - يطارقوريبلا
 .صخش ةئمسمت و

 يوذ وأ نيفظوملا راغص لاوحأ يف عضاوتلا نم مغرلا ىلعو
 ءارقفلا عاضوأ نم ريثكب لضفأ تناك مهعاضوأ نإف «ضيبلا تاقايلا
 .يودي لمع يأ سرامي ىلوألا ةئفلا نم فظوملا نكي ملف .نيحداكلا
 ىف «ةيزمر ةروصب ولو .هعضت ءاضيبلا ةقايلاو ةفيظنلا يديألا تناكو
 ةيرحس ةلاه ءهسفن تقولا ىف «هب طيحت تناكو «ءاينغألا فاصم
 ءاسنلاو لاجرلا ناكو «ماعلا يموكحلا عاطقلا يف نيلماعلا نم هفصوب
 لجست يتلا قئاثولا مالتسا لجأ نم مهرودل اراظتنا همامأ نوفطصي

 هدي نم ةكرحب مهدعبي وأ مهنئمطيو .مهتشيعمو مهتايح ليصافت

 رثكألا نادلبلا يفو . هولمعي ال وأ هولمعي نأ مهيلع نيعتي ام مهغلبيو
 دق هنإف «(ةيطارقميدلا ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف كلذكو) ًافلخت
 .يغبنيو «لمع وأ ةفيظو ىلع لوصحلا يف هتوخإو همامعأ ءانبأ دعاسي
 ال دادعأل ةبسنلابو .ىواشرلا هل مدقت نأ ءًافلخت لقأ ةريثك نادلب يف
 ليبس ال نيذلا نيحداكلا لامعلاو نيحالفلا تالئاع نم اهل رصح

 .ميلعتلاو «ةريغصلا ةيطارقوريبلا نإف .يعامتجالا مدقتلل مهمامأ
 .لانملا ةبيرق «لقألا ىلع ةيرظنلا ةهجولا نم «لظت تونهكلا كلسو
 .اهيلإ دوعصلاب مهؤانبأ ملحي ةقهاش أممقو

 يضقي ع ءرملا ناك دقف ؛داكلاب الإ مهلوانتم يف ةرحلا نهملا نكت مل

 ةمزاللا ةصرفملابو ةقراخ ةبهومب عتمتي وأ ةساردلا نم ةليوط تاونئس

 يف قلطي ريخألا بقللا ناكو) ًاذاتسأ وأ .ًايماحم وأ ءابيبط حبصيل
 ىأ وأ" .(امهيلك ةعماجحلا سردمو ةيوناثلا ةسردملا ريدم ىلع ابوروأ
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 1851 ماع ايناطيرب يف ناكو .2017" ٌةعونم ًالامعأ ىطاعتي ملعتم صخش

 بلاط ةئمعبسو فلأ وحنو :(ةاضقلا ىلإ ةفاضإلاب) ماحم فلأ 16 وحن

 فالا ةثالثو «حارجو بيبط فلأ 17 براقي امو 222 طقف ق قوقح

 سدنهم فالا ةثالث نم لقأو «ضيرمت وأ بط بلاط ةئمسمخو

 ةملك نكت ملو) "بتاكو ررحم" ةئمئالثو فلأ وحنو «ىيرامعم

 لامعتسالا زيح تلخد دق يفاحص '"ثسلانريج /ثسيلانروج“

 ةثلاثلا امأ .نيتيديلقت نيتنهم مظعأ بطلاو نوناقلا ناكو .(دعب يمسرلا

 امل ؛صرف نم عقوتم وه ام مدقت نكت ملف «تونهكلا كلس ىهو

 هسواسق ءانثتساب) ناكسلا ديازت نم أطبأ ةروصب عستت تناك امبر

 ةلاح يف تناك ةنهملا هذه نم بناوج نإ لب .(ةيتناتستوربلا فئاوطلا

 ذإ ذإ) ةسينكلا لاجرل تاموكحلا ةضهانم ببسب عسوت ال صلقت

 مهدهج ىراصق نابسإلا لذبو .(ًاريدو ةسينك 9 قلغأ ناثلا فيزوج

 ةيررحتلا حورلا اهيف تدعاصت يتلا تارتفلا لالخ ًايلك اهطاشن رظحل

 .مهيدل

ا ىف سيردتلا وه .مهمامأ احوتفم لظ ًادحاو الامم نأ الإ
 سرادمل

 ديازتلا رمتسا دقف .نيدلا لاجرو نييداعلا سانلا يديأ ىلع ةيتادتبالا

ءسيردتلا دوطاعتي نم طاسوأ يف اهب ناهتسي ال ةروصب
 ءاوناك نيذلا «

 يف ةعضاوتملا تالئاعلاو «عانصلاو «نيحالفلا ءانبأ نم «ىلوألا ةجردلاب

 لاجرلا نم افلأ نيعبسو ةتس وحن ناك «. 151 ماعلا يفف .ةيبرغلا نادلبلا

يدم بقل مهسفنأ ىلع نوقلطي ايناطيرب يف ءاسنلاو
 وأ هسردم ةريدم /ر

 «لافطألا تايبرم نم أفلأ 20 نم برقي ام ىلإ ةفاضإلاب «ماع سردم

 (نعاتكانك 01 07 ءوأ 81مم 1851 1 ءاأعت مانع 17/هكطترو د ظدعامساأ هس [1ملعو 0210

 مال معلن مس اأطع 0111 ندل اخ عممرأ 112 لع طز 82. ةلكممم ([ مطله: ©. 1001 ؟لعع دصل

 0, [1854]), مم 7

 بلغأ يف كلذ نم ىلعأ ةيبوروألا ةراقلا يف مهتبسنو نيماحملا دادعأ تناك (22)

 .نايحألا
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 نيبيدل نكت مل يتاوللا تامدعملا تايتفلل ريهشلا ريخألا ذالملا وه كلذو
 .ةمرتحم ريغ ىرخأ تالاجم يف قزرلا بسك يف ةبغرلا وأ ةردقلا
 لب «بسحف ًاعساو نكي مل سيردتلا فارتحا نإف .«كلذ ىلع ةوالعو
 يف ملعملا نأ ريغ ءمرجألا ديهز ناك هنأ حيحصو .عاستالا ديازتم
 ىتلا نادلبلا جراخ ةيلاع ةلزنمب .قحب ءعتمتي ناك ةيئادتبا ةسردم
 اذإو .ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب لثم لاملا عمج ىلع سانلا اهيف بلاكتي
 داقتعالا هيف داس ىذلا رصعلا كلذ يف يلثم صخش نع ءرملا ثحب
 وأ لاجرلا يف لثمتي ناك جذومنلا اذه نإف «لهجلا ىلع ءاضقلا ةرورض
 لافطألا اوحنمي نأ يه ةايحلا يف مهتلاسر نأ اوربتعا نيذلا ءاسنلا
 :ملاعلا باوبأ مهمامأ اوحتفي نأو .مهلهأل ةحاتم نكت ملص رف
 .قالخألا ئدابمو قئاقحلا مهوملعيو

 رثكألا ىنهملا لاجملا وه «لاحلا ةعيبطب .يراجتلا لمعلا ناك
 ءستي داصتقا يف ةعساو ةروصب ةحاتم صرفلاو «بهاوملا ءامأ ًاحاتفنا
 راشتناو «ةيداصتقالا تاعورشملا مجح رغص ناكو .ةعرسو دارطاب
 نأ ديب .ضرألا كلمت مانتغا لهسي نطابلا نم ةيعرفلا تالواقملا ةسرام
 ةيتاوم نكت مل «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا عاضوألا كلذكو «ةيداملا فورظلا
 ىلع «لوألا ماقملا يف ء«دمتعي يعانصلا داصتقالا روطت ناك دقف .ءارقفلل
 يوذو لمعلا بابرأ دلوي امم عرسأب نيروجأملا لامعلا نم ةقبط جاتنإ
 ىلإ عفتري لجر لك لباقمو .نوحجانلا هنع لفغي ام كلذو ءةرحلا نهملا
 ىللع ربكأ ددع ةرورضلاب طبه «نييراجتلا تاقبط ىف ىلعأ ةحيرش
 يداصتقالا لالقتسالا ناك «ةيناث ةيحان نمو .يعامتجالا ملسلا تاجرد
 تناك امهم) ةيلام دراوم وأ .ةيسفن تاهجوتو «ةينف تافصاوم بلطتي
 حاجنلا فلاحي دقو .ءاسنلاو لاجرلا رثكأ ةزوح يف نكت مل (ةعضاوتم
 ءاضعأ «لاثملا ليبس لع «مهنمو ءاهنوكلتمي اوناك نيذلا نيظوظحملا
 ,هتاهجوت ًامامت عامتجالا ءاملع فرعي نيذلا ةينيدلا فئاوطلاو تايلقألا
 :ةجسنألا ةعانص يف نيجتنم ىلإ اولوحت نيذلا  "ةيسورلا رتسشنام' ىهو  ؛وفونافيإ ىف ةرخسلا لامع بلغأو .ةطشنألا كلت وحن
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 نيحالفلا ةيبلغأ نمو - عفانملا كلت نوكلتمي اونوكي مل نمم عقوتن نأ

 يف اوركفي نأ وأ ءهسفن ءيشلا اولعفي نأ  لاثملا ليبس ىلع سورلا
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 ىتح زوربلا نم ةمورحملاو اهيلع روظحملا «تايلقألا كلت تناك

 تاراسملا حاتفناب ناكسلا نيب ًاباحرتو ًةسامح رثكألا ىه «نيحلا كلذ

 ةليبن نكت مل اهنأ ىلإ كلذ دوعي الو .اهعون ناك امهم بهاوملا مامأ ةينهمل
 ةيعامجلا ةقرفتلاو زييمتلا يناعت تناك اهنأل لب «بسحف دلوملاو دتحملا

 نيدلا نييتناتستوربلا ةسامح يهاضي نكي ملو .يمسرلا ديعصلا لع

 رجفت الإ اهدعبو ةروثلا لالخ ةماعلا ةايحلا ىف ةكراشملل اوعفدنا

 يذلا دوهيلا ريرحت لبقف .نييبرغلا دوهيلا طاسوأ ىف اهقالطناو بهاومل

 ةروثلا هتزجنأو رشع نماثلا نرقلا يف ةينالقعلا ةكرحلا هل تدهم

 امإف :عمتجملا يف مهنأش ءالعإل بسحف ناليبس مهمامأ ناك «ةيسنرفلا

 نيقيرطلا الك تمهسأ دقو .سدقملا سومانلا ريسفت وأ «لاملاو ةراجتلا

 ىتلا ةلوزعملا وتيغلا تاعامج يف مهلوح قافآلا قييضتو مهرصح ىف

 تالفإلا نيرخآلا ءايرثألا وأ 'طالبلا دوه" نم ةليلق ةلق تعاطتسا

 يف يدامتلا نورذاحي  ادنلوهو ايناطيرب يف ىتح  اوناكو .اهنم يبسنلا

 نكي ملو .اهيف بوغرملا ريغ ةرطنخلا ةرهشلاو ءوضلا ةرئاد لوخد

 ىراكسلا نيشحوتملا رافكلا طاسوأ يف هيف بوغرم ريغ اذه مهروهظ

 نم انورق نإ لب ءبسحف دوهيلا ريرحتب مومعلا ىلع اوبحري مل نيذلا

 ىلع ترظحو .ءهسفن ىلع وتيغلا ِتَعَقْوَق دق يعامتجالا طاغضنالا

 ا. هذال, ط2 !لةتودومعع لع هن ععمامتع اطلت دأعأأع هد هدنكدت6 لوم 2230

 13 م1عطما 6ع دطمتتتُم للي 17 516ءاع,** با ءازب 0م لو ووعزطرم 0 1151016 100م

 00هانجاعطمع ةغملع, 7هأ. ]] (1959)
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 دقو .ًةنايحو ًارفك هفصوب ًاميوق أطارص ربتعي ام ىلع جورخلا هينكأس
 اينالأ ىف رشع نماثلا نرقلا يف دوهيلا ريرحت داور ىلع ةنعللا تلح
 (1729-1786) 65 1مل عاة5هطص) نوسلدنم سيزوم لثم ٠ اسمنلاو
 .نيدحلمو نيقبا اوربتعاو

 تاوتيغلا ىف نوميقي اوناك نيذلا ىدوهيلا نم ربكألا بناجلا لظ
 :ةميدقلا ايناوتيلو ادنلوب ةكلمم نم ةيقرشلا ءازجألا يف ومنلا ةعراستملا
 اوعزوو «نييئادعلا نيحالفلا طسو ةبيرملا ةيوطنملا مهتايح لنوشيعي
 يف يديلقتلا جهنلا اوكلس نيذلا ءاملعلا ءالقعلا تاماخاحلا نيب مهءالو
 يفوصلا دجولاو رقفلا ةأمح يف نيقراغلا نييديساكلاو .ةهج نم ايناوتيل
 ديب دحاو يدوبهب ةمث نوكي نأ يف نذإ ورغ الو .ىرخأ ةهج نم
 .201834 ماع ةيواسمنلا تاطلسلا مهتلقتعا نيذلا نييقيلاغلا نيير وثلا
 صرفلا هذه اومنتغا برغلا يف ةريغصلا تاعامجلا ىف دوهيلا نأ ريغ
 مهيلع نيعت يذلا نمثلا ناك ول ىتح ذجاونلاب اهيلع اوضقناو ةديدجلا
 نادلبلا ىف رمألا ناك املثم .ّيزمر دامعل اوعضخب نأ وه هوعفدي نأ
 امأ .تالاخلا عيمج يف يمسر بصنم ىلإ يعسلا دنع «ةررحتملا هبش
 ءكاولم مهو .دليشتور لآ نإ .كلذ ىلإ ةجاحب اونوكي ملف .لاملا لاجر
 تقو ىف هوققح ام كلذف .بسحف ءايرثأ اونوكي مل «ةيملاعلا ةيدوهيلا
 ىتلا يه ةرتفلا كلت يف ةيركسعلاو ةيسايسلا تاريغتلا نأ عم قباس
 مهعسوب حبصأ دقف .قوبسم ريغ وحن ىلع يلودلا ليومتلل لاجملا تحتف
 ةيعامتجا ةلزنم اولتحيو ءهب نومعني يذلا ءارثلا ماعم اورهظُي نأ نآلا
 أدب ىتلا ءالبنلا باقلأ ىلع لوصحلل اوعسي نأ لب «مهءارثو قفتت
 تانوراب اوحبصأو) 1816 ماع لعفلاب مهيلع اهغابسإ نويبوروألا ءارمألا
 .(1823 ماع غريبسباهلا ةرسأ دهع ىف ةثارولاب

 .مولعلاو .نونفلا تاالاج ىف ةيدوهيلا فبهاوملا حتمن ناك

 تزعم اموت هل ص مدد  نطنح هاند عاط مادا عالع 136/ 4 (24)

3066 



 دقو .مهمدل تاورثلا يمانت نم ةراثإ رثكأ ةينامّلعلا ةينهملا تاراسملاو

 ءاننأ عم «نيرشعلا نرقلا سيياقمب هيلإ انرظن ام اذإ اعضاوتم كلذ نوكي

 نرقلا ىف يف يدوهي لقع مظعأل حضنلا ةلحرم اندهش . 1848 ماعلا لولحب

 ةمث نكي مو .(1804-1881) (8ءدزدتسنس 1215:ةعان) ليتارزيد نيماجنب وه

 نييضايرلا ءاملعلا نم ةليلق ةلق نأ نم مغرلا ىلع «نوزراب دوهب ءاملع
 ريبريام سيلو .كاذنا اورهظ دق نيعماللا ريغ نكلو «نيزرابلا

 (ة/اعملعاووهطص- ىدلوتراب  نوسلدنمو (1791-1864) (21«زنهمطءع7)

 ينياه شيرنياه رعاشلا نكل «نييقيسوملا نم (1809-1847) 8دماطماك0)

 كانه نكي ملو .امهنم ةيعملا رثكأ ناك (1797-1856) (11ءزمصعءاط [1عصع)

 ةلثمملا ىوس دوهيلا نم رابك نويقيسوم نوفلؤم وأ ةيمهأ ووذ نوماسر

 جاتنإ نأ ريغ .(1858و )1821  ليشار ةروهشملاو ةديحولا ةيحرسملا

 يف ةماعلا ةايحلاو ةفاقثلا يف ازورب لقألا دوهيلا ماهسإل ةئجافملا ةرفولا

 وحين ىلع ةيناملآلا لودلا ىفو ءاسنرف ىف أميس الو «ةيبرغلا ابوروأ

 هروصب اتناك ايجولويديأو ةغَل روهظ ةمهاسملا هله حجئاتن نمف .صاخ

 اهوغلب ةاواسملا نم ةجرد ىلعأ دوهيلا ةجودزملا ةروثلا تحنم دقل

 ب الإ نوملحي مهنم ةصرفلا اومنتغا نم نكي ملو .ةيحيسملا لظ يف

 ةيلاربيل «يلاتلاب .مهتاهجوت تناكف ء«ديدحجلا عمتجملا يف "حجامدنالا'

 ريغ ةقلق تلظ دوهيلا عاضوأ نأ الإ .ةحضاو بابسأل . ةحساك ةروصب

 ةروصب اولغتسي مل نييئاغوغلا نييسايسلا نأ نم مغرلا ىلع « ةهرهتسم

 يتلا ةلغتسملا ريهامجلا طاسوأ يف ةعئاشلا ةيماسلل ءادعلا ةجوم ةيدج

 225 او ركسعم يف "نييزاوجروبلا"و دوهيلا عضت نأ اهعسوب ناك

 -1011811265 رككوب سيناهوي) سيئاهردنيشت قرطلا ىعطاق ةعامج تبيستكا (25)
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 (رخآ ناكم يأ ىف ال ءايناملأاو ءاسنرف يف) بابشلا دوهيلا ضعب نإ لب 7
 ىدوهي رصنع ةمث ناك ذإ ؛ لامك رثكأ عمتجمب ,١ نوملخحت مهسفنأ اودجو 0

 .(011م0ع 1100175 8ا1ع5) سيغيردور دنملوأ) 0 ةينوميس ناسلا ىف 1 ظ
 لاتشيادو «(1.غهد 11216 ا0/) ىفيلاه نويلو «(26176156) ريريب ناوخأآلاو

 سيه سيزوم) ةيناللألا ةيعويشلا يف «لقأ دح ىلإو «((5هطاطقلل)
 كبي ل يذلا سكرام عبطلابو .([1عامع) ينياه رعاشلاو «(3540565 655©11)
 .(ةيدوهيلا هتالصو هلوصأب قالطإلا ىلع مامتها يأ

 يف جامدنالل يئانثتسا وحن ىلع نيايهم مهتلعج دوهيلا عاضوأ نإ
 .ةقحاسلا مهتيبلغأ يف 5 ءاوناكو .ةيلقأ اوناك دقف .ىزاوجروبلا عمتجملا
 و ءرضحتلا مزالت يتلا ضارمألا هاجت ةعانملا مهحنم دح ىلإ نييرضح
 يف مهنيب ضارمألاو تايفولا تالدعم ضافخنا ءاصحإلا ءاربخ ظحال
 ةءارقلا نونسحي نمم وأ نيملعتملا نم ىمظعلا مهتيبلغأ تناكو .ندملا
 يف نولمعي مهنم أدج ريبك بناج ناكو . .ةعارزلا ناديم جراخو ةباتكلاو
 عم لماعتلا ىلإ زيمتملا مهعضو مهعفد دقو .ينهملا لاجملا وأ ةراجتلا
 ىتلا رطخلا نطاوم «لقألا ىلع ءاوسملتيل ةديدجلا راكفألاو عاضوألا
 ماعلا يف ريهامجلا بلغأ ىلع هيف قشي يذلا تقولا يف ٠ ءاهيلع ىوطنت
 .ديدحلا عمتجملا اذه عم فيكتت نأ

 نود لوحت تناك ةبلصلا ديلاقتلا عرد نأ ىلإ كلذ نم بناج دوعيو
 يف مهنأش .عمتجملا اذه يف ه هولعفي نأ مهنم :م ًاعقوتم ناك ال سانلا مهف
 ىقلتل سيراب ىلإ 8 ماع اولسرأ نيذلا ١ نيب ارجل بابشلا نآش كلذ
 ةيكلملا ةمصاعلا ىلإ اوعد مهنأ اوفشتكا امدنع ةمدصلاب اوبيصأف ؛ملعلا
 ام كلذو «ءالبنلاو كلملا عم ةيعامتجا تالص ةماقإ ءانثتساب ءيش لكل

 ااا ب

 لملمتلا نأ امك .دوهيلا اياحضلا ىلع اهزيكرت ببسب ةريبك ةيبعش (1803 - 1777 8نععاءاعرن -

 لجسلا .دوهيلل ٍداعم عباطب مستا دق رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا ىف غارب يف يعانصلا
 |[ 845-) (171عدمقب العم مل نص عدو ءطقخت 2هاتمعتط هادا عالع) انييف «سيلوبلا ةرتادل رادإلا

6 )). 
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 عمتجملا نِإف «كلذ ىلع ةوالعو .مهدالب يف مهل قح هنأ نودقتعي اوناك

 ةحضاولا معنلاب اولبق نيذلا نكمت دقو . .فيكتلا ةيلمع لهسي مل ديدجلا

 اهيف ةيباجيإلا ايازملاب اوعتمتي نأ اهقالخأو ىطسولا ةقبطلا ةراضح يف

 .مهل هَبْؤي ملف هيلع نيرداق ريغ اوناك وأ كلذ اوضفر نم امأ .ةيرحعب

 قح ىلع رارصإلا يف يسايسلا زيحتلا درجم نم ةيمهأ رثكأ رمأ ةمث ناكو

 يوذل 1830 ماع ةلدتعملا ةيلاربيللا ةموكحلا هتحنم يذلا باختنالا

 الماك الجر نكي مل دعب كلمت دق نكي مل يذلا لجرلاف .بسحف كالمألا

 دقو .الماك أحلاص ًانطاوم نوكي نأ ساسألا اذه ىلع نكمي الو ءدعب

 ىطسولا ةقبطلا تهجاو امدنع هجوتلا اذه يف ةفرطتملا فقاوملا تزرب

 نيرشبم قيرط نع مهتلامتسا تلواحو نينمؤملا ريغ نيينثولا ةيبوروألا

 نأ نود نم) ليوارسلا ءادتراو «ةراجتلاو «ةيحسملا قئاقح ىلإ فالجأ

 ضرف امدنع وأ «(ىرخألا نع ةدحاولا لصفي حضاو طخ عضوي

 ةيلاربيللا تناك «كلذ اوضترا ام اذإف .يلاربيللا عيرشتلا قئاقح مهيلع

 مهحنمل دادعتسا ىلع (لاوحألا عيمج يف نييسنرفلا نييروثلا طاسوأ يف)

 طاسوأ يف وأ .قوقح نم هيلع يوطنت ام عيمجب ةلماكلا ةنطاوملا

 زيلجنولا تاناملتنجلا نم موي تاذ اوحبصي نأب لمألا ءزيلجنإلا

 نويلبان هردصتسا يذلا رارقلا يف هروص حضوأ يف كلذ ىلجتو .نيحلاص

  اهتءاعن يتلا ةرتفلا نم تاونس ةدع دعب .خويشلا سلجم نم ثلاثلا

 قوقحب ءرملا عتمتي نأ «بلطلا دنع ءزوجي" :اهسفن حورلا لمحي هنكلو
 ةيندملا سئرف يئاوقل .ةلاحلا هذه ىف « .عضخي نأ ىلع يسنرفلا نطاوملا

 نع ىلختي نأ ءرملا ىلع نأ رمألا عقاو يف كلذ ينعيو . 2600: ةيسايسلاو

 لظيس هنإف  ةقحاسلا ةيلغألا نأش هنأش - كلذب لبقي مل اذإو .مالسإلا

 .نينطاوملا نم ال اياعرلا نم

 مالنا نان هلنلاب 27 ومو 06 ءمامموتعوتتوم م( لو /نعقرامنغمن» هتمامصتوأع... (26)

 14/120716, 76 ةلئاتمال 1ةباوذع مهن آمالك 111 (1801لعمسع: 1طدمأ. طاقععب ومع

 ا 1 طلع لدن ععبعتا تععزلب 1938)ب مب 9
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 ةيبلغأل كلذكو) "ةرباربلا" ,ل ديدشلا "نيندمتملا" راقتحا ناك
 خراصلا ساسحإلا ىلع زكتري 7 (دالبل لخاد نيحداكلا ءا رقفلا

 : ةقالخألا ةقاطلا وأ ةوقللو «ءاكذلل الل هراقتفا نع نوفشكي امنإ هلوخد

 «تالاحلا نسحأ ىف ءاهنأ وأ «ةيئاقلت ةروصب ةنعللا مهيلع لزنتست يتلا
 م رسل نإ يل ةحاخل صرف ماتفا نيو مهني لوحي مالا

 هام اهدرجو ىطسولا ةقرطلا فنتكا ىذلا رقملا نأ ىلإ طقف كلذ دوعي

 اوكرتو «هتدهاشم اوشاحت دلبلا ءايرثأ نأ ثيحب لوهلا نم ناك مارتحالا

 تاحابق لعفت امك) بناجألا راوزلا ىلع ريثأتلا لك رثؤتل ةبعرملا هبناوج
 لثم ءءارقفلا نأ ىلإ كلذك رمألا اذه دوعي امنإو .(نآلا ةيدنهلا ةمزألا
 يف اوسيل مهنأ وأ ءثيدحلل أرادم اونوكي مل ءيجراخلا ملاعلا يف ةرباربلا
 «نييعانص لامع ىلإ اولوحت نأ مهريصم ناك اذإو .نييداعلا رشبلا فاصم

 ىلع نواعتتسو .اهنع ًامغر اهتبلوقو اهطبض يغبني ةلتك درجم اوناك مهنإف
 يأرلا نأ تفاللاو) .عناصملا يف يشحولا طابضنالا ماظنو ةلودلا كلذ
 نيب ًاضراعت وأ ًارفانت دجي نكي مل كاذنآ ىطسولا ةقبطلا طاسوأ يف ماعلا
 ةقرفتلاو زييمتلاب ةلفاحلا لمعلا نيناوفو .نوناقملا ءامأ ةاواسملا ةئيدابم

 ماع رداصلا ' 'مداخلاو ديسلا نوناف' ىف يه امك « تناك ىتلا ةدوصقملا

 [.هانتو طع مانع, ©« معدعم انطوةءيمععك ها كمجدعك لوتاعع ءالععك 4 طوعقك (21)
 معدوم | مرعمستف» ع مممتاقع لع )ل16 ى12ع]و كجتاتدداتمدك 0*طلعم ها 0 "هديته ان1'طئلل

 (طومحب طاممب, 19358), 701. 111

 ءارقفلا نيحداكلا ءاقدصأ بناج نم "ةرباربلا' حلطصم مادختسا يناثلا ءزحلا شقاني
 .رشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ يف ءاوسلا ىلع مهئادعأو

 1). دزودمد, 81 ةماعم هم دع ومكر” زمن لمطعم 5ةكخ11عر هلعر 10211100766 ننعم (28)

 ]رم 1 .نطوترر» بأ ةدنعررت عنا: كود هرمك زن 17070117 مز مداه 16 (1آ م6200: اقلك لع 2110

 اة/اواططمنا, 1954).
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 ال امنيب دقعلا طورشب لالخإلا دنع نجسلاب لامعلا بقاعت 3

 ناكو 00 قالطإلا ىلع هلاطت ال وأ ةديهز ةمارغب الإ لمعلا بر فقاعت

 ريغب مهنأل ءاودلا ىلع ًاعوج روضتلا ةلاح يف لامعلا ىلع ءاقبإلا ىغبني

 لقن دقو . " ةيناسنإلا' عقاودلا عيمج ىلإ مهراقتفا ببسب اولمعي نل كلذ

 رار نما ترشلا نم تانيثالثلا رخاوأ يف لمعلا بابرأ نع هيمريليف

 هيلع ءاقبإلاو هتايح صيغنت ىضتقت هسفن لماعلا ةحلصم نإ" :مهلوق

 رقملا نوكيسو .ةئيسلا ةودقلا هدالوأل مدقي الئل .ةجاحلا ةأطو تحت امئاد

 ءارقفلا ددع ناك «ءكلذ عمو .*”"هكولس نسحل ةديحولا ةنامضلا وه

 ليغشت نأ الّمَّؤُم ناك دقف « كلذ نم مغرلا ىلعو .مزاللا نم ريثكب رثكأ

 ىقبي ثيحب ًاعوج مهنم ٍفاك ددع ىلع ء ءاضقلا ىلوتي فوس سوتلام نوناق

 ءاقلت نم .عبطلاب «ءارقفلا ماق اذإ الإ .ةايحلا ديق ىلع مهنم ددع ربكأ

 نع عانتمالاب ٍيناكسلا رثاكتلا ىلع ةينالقعلا طباوضلا عضوب مهسفنأ

 .باجنإلا يف طارفإلا

 يمسرلا فارتعالا نم برقلا لك ًابيرق فقوملا كلذ ناك

 ىف (1[1ءصخا 8هتن011210) رايردوب ىرنه اهفصو يتلا .ةاواسمالالاب

 نم ةدحاو اهنا 3 ماع سنارف ود جيلوكلا يف ةيحاتتفالا هترضاحم

 امهف نارخآلا نادومعلا امأ « ىرشبلا عمتجملا اهيلع موقي ةدمعأ ةثالث

 سسأ ىلع يبتارتلا عمتجملا ةلكيه تديعأ :كلذبو .0”ثرالاو ةيكلملا

 صئاصخلا الإ ساسألا اذه ىلع عمتجملا دقفي مو .ةيلكشلا ةاواسملا نم

 ءاعلا يعامتجالا داقتعالا يهو «يلاوخلا مايألا يف ًالمتحم هتلعج يتلا

 نمثت نأ نكمي ال ةليضفلا نأو ءًاقوقحو ٍتابجاو سانلا عيمج ىلع نأب

 شيعت نأ يف أقح .اهنيدت نم مغرلا ىلع ءايندلا ةقبطلل نأو «لاملاب

 .هللا اهل اهررق يتلا ةلزنملا يف ةعضاوتملا اهتايح

 آاءمع لدععقتل, طةكامنع دمعاوأو لب مسوتأ, لو / هنرت1 111716 4 05 مالب»؟ (29)

 (3215”1: ظوجنمأ, 1960), م. 28

 .249 ص «ءهسفن ردصملا : رظنا (30)

 ظ3/3
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 دا

 رشع ىواملا لصفلا

 ءارففلا نوح داحلا

 باحصأ لثم هعنصم لخاد نيجتنملا نم دحاو لكش شيعي '

 لباقم ادحاو «مهديبع طسو تارمعتسملا يف ةيلاينولوكلا عرازملا

 ناس يف حلسم نايصعب هبشأ مهل ةبسنلاب نويل رامد ودبيو .ةئم

 دالب يف اوسيل انعمتجم نوددهب نيذلا ةرباربلا نإ ... . وغنيمود

 انندم يحاوض يف نوشيعي مهنإ ؛ رتتلا بوهس ىف الو ساقفقلا

 ىلإ حوضوب فرعتت نأ ىطسولا ةقبطلا ىلع يغبنيو .ةيعانصلا
 ."اهفقوم ددحت نأ اهيلعو «عضوملا ةعيبط

 ةهديرج يف (1/1216-53121 (315310112) نادرا ريج كرام ناس

 .1931 ءربمسيد /لوأآلا نوئاك 8 لمتيجدو] 06د مطوع

 | اوكلتمت نأ مكيلع ىكحلا نم اونكمتت ىكل

 (ْذِعَأ) ءمكل اهجسسنن يتلا ةعطاقتملا ةطرشألاو فطاعملا
 «ضرألا ءامظع اب

 .ءاطغ الب اننونفدي «نيعقملا ءارقفلا ءنحنو

 نيعَقْدمْلا نحن ءاننإ
 (ذعَأ) ًامامت ةارغ

 ءانمكح قي امدنع نكلو

 (مكمكح ىهسي و
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 ميدقلا ملاعلا نفك لئنيح جسننس

 .ةروثلا يود نالا نم عمسن نحن اهو

 نيعقدملا نحن ءاننإ

 . ًامامت ًةارع ٍكئدعب ريسن نل
 نويل يف ريرحلا يجاّسن ةينغأ

1 

 ىلع مهسفنأ اودجو نيذلا ءارقنلا مامأ ةلمتمم لبس ةثالث ةمث تناك
 يف مهيمحي ام كانه نوكي نأ نود نم .«يزاوجروبلا عمتجملا يش
 ناكو .يديلقتلا عمتجملا يف اهيلإ 0 ل علا قطا
 اومتري نأ مهعسوب ناكو .نييزاوجروب اوحبصيل اوحفاكي نأ مهعسوب
 .اوروثي نأ مهعسوب ناك املثم ءاضرأ

 بسحف ةينفلا ةيحانلا نم أبعص ءانيأر امك «لوألا ليبسلا نكي مل
 ىف ةلثمتملا لوبقلا موسر نم ىندألا دحلا ىلإ نورقتفي اوناك نم مامأ
 سانلا رظن يفو .سفنلا ىلإ ًاضيغب اهيرك ناك هنإ لب .ميلعتلا وأ ةيكلملا
 يعفن يدرف ماظن ثادحتسا نأ ادب «ةيديلقت تاعمتجت يف اوأشن نيذلا
 بهذيلو فتحلصمو لك' هراعش يعامتجاالا كولسلا نم ديدج
 دحأ لوق دح ىلعو .هريغ نع اءوس لقي ال «" ناطيشلل نوفلختملا
 اثبع اودرمت نم ايسيليس يف لزاغملا يلْغْشم نم نيسئايلا ناتكلا يجاسن
 اوركتبا دق هذه انمايأ يف لاجرلا" نإف "71844 ماع مهريصم ىلع
 لبس ضيوقتو رخآلا فاعضوإل مهنم دحاولا يمدختس ةزاتمم لئاسو
 مويلا دعب ركذتي نم ةمث سيلف . . . !هافسأو نكلو .ههجو يف ةشيعملا
 قياعت ىف ركفتي ال ًادحأ نأ امك .قرست ال : لوقت : ىتلا ةقب ةقباسلا ةيصولا

 م22061>16 : ىف سبتقم .1807 ماع دولوملا .(2©81811) فوه جاسنلا لوق (0)

 وةعارررععر, لعمر“ لزع ظلون] لع» طهعا7ع7 - را طور[ رع رج 5 عطرا[ موتمر» همتعأ 4016 آلان عأ 1/17

 لمووطعا/عرب (ظععاتمسج [س. ماطإ, 1544), م 16
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 دمن الثل هاشخينو هللا بحن نأ انيلع : لوقي نيح اهيلع (آءاناطع#) رثول

 وأ ةراجتلا يف شعغلاب اهيلع يلوتسن وأ «هلاومأ وأ انراج َكلُم ىلإ انيدبأ

 ةيامح ىلع هنيعن نأ «ءكلذ نم سكعلا ىلع ءانيلع نأو .ةفئاز ةعلس عيبب

 عيمجج مساب ثدحتي لجرلا كلذ ناكو . "كلمي ام ةدايزو هقزر ردصم

 ريثكلاب اوبلاطي مل مهو .ةقيحس ةّوه ىلإ ةيمنهج ةوق مهب تحّوط نيذلا

 ءارقفلا ةايح تناكو «ىنسحل اب ءارقفلا ةلماعم ىلع ءاينغألا جرد دقل")

 لاخلا يه امك «نكت مل مايألا كلت ىف ايندلا تائفلا نأ كلذ .ةطيس

 ىافنإلا هوجح وو سسيالملا لثم سانلا ماما هب روهظلل ليلقلل جاتحم ؛ مويلا

 ىف ةعضاوتملا ةناكملا هده نالا لومرحيس مهنا وذي نكلو .("ىرخالا

 عمتجملا يف حرط ام رثكأ دض مهتمواقم تناك ءانه نم

 دقف .اعم نا يف ةيناسنإاللاو ةينالقعلاب مستت تاحرتقم نم يزاوجروبلا

 ىلع «لامعلا هب ثيشتو دن المأهلئيبس ماظن فايرآلا ةداس ثدحتسا

 تانوعملا تناكو .ةعطاق تناك هدض ةيداصتقالا ججحلا نأ نم مغرلا

 مفامت يف ىلجتي امك ءرقفلا ةلئاغ در يف ىودجلا ةميدع ةيحيسملا ةيريخلا

 نييديلقتلا ءايرثألا ىدل ةريثأ تناك اهنأ ريغ .ةيوبابلا تاليودلا ىف رقفلا

 يتلا) قوقحلا يف ةاواسملا ئواسم نم ةياقولل ةنامض اهونبت نيذلا

 قوقحب سانلا تقلخ دق ةعيبطلا نأب اولاق نيذلا "نوملاحلا" اهحرط

 .(”'يعامجلا عفنلا ىلع موقي نأ يغبني يعامتجالا زيامتلا نأو «ةيواستم

 ءارقملا ىدل هسفن ردقلاب ةلضفم تناك ةيريخلا لامعألا كلت نأ امك

 تاتف يف "أقح" مهل نأ ًامزاج ًاداقتعا نودقتعي اوناك نيذلا نييديلقتلا

 ىطسولا ةقبطلا راصنأ نيب ايناطيرب يف يأرلا مسقنا دقو .ءاينغألا دئاوم

 ةيحيسملا ةيريخلا لامعألا يف اوأر نيذلا " ةقيدصلا تايعمجلا" فباحصأ

 1. 10. 8541ءطعاع ثنعاتمأت, '8ءالذ انطعن13 هل ءعنق عا لعمأ) تنمصتصت (2)

 معاأ'هعلتصمع هقهطتغملع ع كحتلع (1790),”* من خمنممألو (تطعضتطأاصت, 8201م زووم ه بعامل

 05515161121011 لأ 17859 نأ 1848 (تلممسم: تدلل [958), مح. 7
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 اوناك نيذلا ءارقفلاو .ةهج نم ةيتاذلا ةدعاسملا لاكشأ نم الكش
 ةهفرم "تايعمج" .لوألا ماقملا يف اهرابتعاب ةطشنألا هذه ىلإ نورظني
 فدهتست ىتلا سوقطلاو تالافتحالاو تاءاقللا ميظنت الإ اهل مه اال

 طاشنلا نم ةاغتبملا ةياغلا فلاخي امم «بارشلاو ماعطلا لوانتو وهللا
 .ىريخلا

 ةيزاوجروبلا ىتح اهتدبأ ىتلا ةضراعملا ةمواقملا هذه نم ززعو
 يف ءارقفلا اهنم دفتسي مل يتلا ةيفاصلا ةرحلا ةيدرفلا ةسفانملا بناوحل
 جتنملا وأ عرازملا نم ةيدرفلا ةعزنلل ًءافو رثكأ وه نم ةمث نكي ملو .عقاولا
 يكيرمألا روتسدلا نم ةضراعم رثكأ روتسد الو ءرباثملا يكيرمألا
 ةلامع لوح يلارديفلا عيرشتلا اميس الو .تايرحلا يف لخدتلل

 اذه يف هجلاعن يذلا نرقلا ىتح مهوماخم هلقتعي ام اذه وأ «لافطألا
 'ةيعانصلا" ةيامحلاب مهنم ًامازتلا رثكأ نكي مل أدحأ نأ ريغ .باتكلا
 ىدحاإ ةديدحلا تاللآلاو تادعملا تناكو .انيأر امك ىراجتلا مهطاشنل

 .ةرحلا ةسفانملاو صاخلا يراجتلا عورشملا نم ةاخوتملا ةيسيئرلا دئاوفلا
 هذه ميطحت ىلإ اورداب نيذلا مهدحو مه نويدوللا نوحداكلا نكي ملو

 اوفطاعت دق مهقطانم يف نيعرازملاو راجتلا راغص نإ لب «تادعملا
 لامعلل ةبسنلاب ةشيعملا لبس نورمدي نيعرتخملا نأ اوأر مهعأل ءمهعم
 اهرمديل ًانايحأ جراخلا يف مهتادعم اوكرت نيعرازملا نأ عقاولاو .نييوديلا
 ةرابعلا ديدش اميمعت لسرت نأ 1830 ماع ةموكحلا ىلع 339 .«نوبغاشملا
 تاكلتمملا نأش امنأش .نوناقلا ةيامحب عتمتت تالآلا' نأ لع صني
 ءارقفلا طاسوأ يف تاعانقلا هذه ززع امو .©”"اهفانصأ عيمجب ىرخألا
 .ددحلا نييداصتقالا نيردابملا باتنا ىذلا كشلاو ددرتلاب ساسحإلا وه

 كيكفت ىلع اومدقأ امدنع «ةيلاربيللا - ةيزاوجروبلا ةقثلا نوصح جراخ
 .يقالخألا يعامتجالا ماظنلا

 زخم ]هطص [1هطوطدصسم, “كاطع اك هعطتمسمع 8:عمل ع عتور** طوعا هسا ط»ءوعستم, 701.1 (3)

 ( 1 عامرسبمتال 1952)
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 مامضنالل مهدهج ىراصق أولذب نوحداك ةمث ناك لاخلا ةعيبطبو

 يف داصتقالا لبس اوكلسي نأ «لقألا ىلع ءوأ ىطسولا ةقبطلا ىلإ

 ىلع ةديدع ةلثمأ دجنو .يتاذلا ريوطتلاو «ةيتاذلا ةدعاسملاو «قافنالا

 ةيميلعتلا تايبدألا يف ىلعألا مهلثم زليامس ليوماص ناك لاجر

 تاكرحلاو «ةيلاكيدارلا ةعزنلا ثيح نم ىطسولا ةقبطلا نع ةيقالخألاو
 كش الو .ةيجاجتحالا يعاسملاو ءسفنلا طبضو لادتعالا ىلإ ةيعادلا

 مهعجشت اميرو «بايشلا يوهتست تناك تايصخشلا هذه لثم نأ يف

 نوتيور دهعم يف كلذ ىلع ًايح الاثم دجنو .حومطلا حور مهيف زفحتو

 ءانبأ نم دالوأآلا ىلع افقو ناكو) 3 ماع سسمأ يذلا «نيلدتعملل

 ىع اوناكو ءرامقلاو رمخلا نع عانتمالا اودهعت نمع ابلاغ نطقلا لامع

 رابك نم ةسمخ هيف جرخت ءهنس نيرشع نوضغ يفف .(ميوق قلخ

 يف جيسنلا عناصل ناريدمو .دحاو نهاكو .لزاغملا ىلع :نيفرشملا

 اوحبصأ وأ «ةيفارشإ وأ ةيرادإ بصانم اولوت نورخآ دوريثكو" ءايسور

 نم اوحبصأ مهنأ وأ «نيلهؤملا سرادملا يريدم وأ «نييكيناكيملا رابك نم

 ل رهاوظلا هذه لاثمأ نأ يف كش الو .“*”"نيمرتحملا رجاتملا باحصأ

 نم جورخلا لبس تناك ثيح «نوسكسولغنألا ماعلا جراخ ةعئاش نكت

 ةضيرع نكت مل امنأ امك «ةياغلل ةقيض (ةرجهلا ءانثتساب) ةلماعلا ةقرطلا

 ىلاكيدارلا ىفاقثلاو ىقالخألا ذوفنلا نأ امك .ايناطيرب ىف ةريبك ةجرد ىلإ

 00 .ةرهملا لامعلا ىلع لقأ ًاراثآ فّلخ ىطسولا ةقبطلل

 مهحور تقرت نيرخآ نيريثك نأ .ىرخأ ةهج نم .حضاولا نمو

اهبلاك شيعلا لع اومغرَأو لالغتسالاو :زوعلا
 نيب عمجت ةقزأ يف مئ

 ةيعانصلا ىرقلا نم عسوتلا ةمئاد تاعمجم يف وأ «ةبآكلاو ةراذقلا

 :ةيديلقتلا كولسلا تاهجومو تاسسؤملا نم اومرح نأ دعبو .ةريغصلا

 176 : رظنا قش. ]عداتم) نكنج .اديسلل عجرملا !ده مادختساب نيدم ىننإ (4)

.(1881) 0117 1615146 
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 تاالئاعلا تناك ىذلا عقدملا شيعلاو قالمإلا ىلع نوريثكلا مغرأ
 00 جألا ءالتسا موب ىتح اهتايناطب نهر ىلإ .هتأطو تحت ءرطضت
 وأ ْلْيِل نم وأ) "رتسشنام نم برهلل ةقيرط عرسأ" لوحكلا هيف تناكو
 امزالم نوكي داكي ىذلا .يعامجلا لوحكلا نامدإ رشتناو .(حانيروب
 رمخ لا يف قارغولا حبصأو .ةتلفنملا ةروهتملا ريضحتلاو عينصتلا تايلمعل
 نورصاعملا ناك امبرو '”اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ابوروأ حستكا ءابو
 كتهتلا لاكشأو «ةراعدلاو ءلوحكلا نامدإ راشتنا اوبجش نيذلا رثكلا
 ةمظنملا ةئجافملا ةرفطلا نأ ريغ .ةغلابملا ىلإ نوحنجي .ىرخألا يسنجلا
 ةلماعلاو ىطسولا نيتقبطلا طاسوأ ىف لادتعالا ىلإ ةيعادلا تاكرحلل
 عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا يف ايناملأو ءادنلريإو ءارتلجنإ يف امهيتلك
 الو «ةيرظن ةلأسم نكت مل ةيونعملا حورلا طاطحنا موم* نأ نيبت ءرشع
 .دمألا ريصق ناك اهراشتنا نأ حيحصو ٠ :ةدحاو ةقبط لع ةرصاق ةيضق
 اهيف كرتشي ةيضق نرقلا كلذ ةيابن ىتح تلظ ركّسلا ةاداعم نأ الإ
 .©ءاوس دح ىلع ةيلامعلا تاكرحلاو نورينتسملا لمعلا بابرأ

 لا ىكارغلا ب ) ةيعانصلاو ضل ركل ف ءارقفلا طاسوأ يف
 ةرهاظلا هذه ميظعتل ترفاضت دق رصانعلا عيمج نأ كلذ ؟لاجلا ةعسطب

 .فارشإ وأ طيطخت امنودو ةعرسب ةيعانصلا زكارملاو تادلميلا تسمانت لمف

 يف نينهرتسملا تالحم ىف نوهرلا نم ةئملا يف 0 ةميق تناك 5 ماعلا يف (5)
 .لقأ وأ تاسنب هلالسو نينلش ةئملا يف 2/و .لقأ وأ تانلش ةسمح لوبرغقيل

 «رززع هكعطصفم_ومعوأ زج ظرواعم 1ط0111أ لعو لهطعغطتتسل0ءر(5,* زمن (6)
 1[ نديوس 1 عمطسعأا نورس ]ودعت دعها عب, 11:58م. 70ص 0ك. 1 (ةمهصتو 0 [عأ هلل 2

 تدمعاتعلط اتوروعدعاط. خدك. (]عاتقن (0. 1501و 1901-1898), ثنا. 1 111

 لثم تناك يتلا ىرخألا رمخلا 3 ةيبنلاو ةعجلا ١ ةاداعم ىلع كالغ قيلتتي 0

 ةينوسكمولطتألا
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 ةيبلت يف ًاعيرذ ًاقافخإ تقفخأ ةنيدملا ةايحل ةيساسألا تامدخلا نأ امك

 ةحصلا قفارمو «هايملا دادمإو «عراوشلا ةءاضإ :اهنمو ءاهتابلطتم

 جئاتنلا نم ناكو ."*”ةلماعلا ةقبطلا نكاسم ىلإ ةفاضالاب «ةماعلا

 ةيدعملا ةيعامجلا ةئبوألا ةدوع ةيرضحلا قطانملا ىف ىدرتلا اذهل ةحضاولا

 يتلا اريلوكلا اهتمدقم يفو «(ةصاخ ةروصب ءاملا قيرط نع) ةلقتنملا
 نم ةراقلا تحستكاو «1831 ماعلا نم ًارابتعا ابوروأ وزغ تداعأ

 تفقو يف ىرخأ ة ةرم مث 02 ماع عربس رطب ناس ىتح ايليسرام

 مل' وغسالغ يف سوفيتلا نإ :كلذ ىلع ادحاو الاثم ذخأنلو .قحال

 .كلذ دعب ديازت مث ."""1818 ماع الإ ةيئابولا هتروصب راظنألا تفلي

 تانيثالثلا يف اريلوكلاو سوفيتلا امه نايسيئر ناءابو ةنيدملا يف رشتناو

 ةعجارلا ىّمحلاو اريلوكلاو سوفيتلا يه ةثالثو ءرشع نماثلا نرقلا نم
 نأ ىلإ ,.تانيسمخلا نم لوألا دقعلا فصن يف نانثاو «تانيعبرألا يف

 راثالا تمظاعت دقو .لامهإلا نم ًالماك ًاليج يرضحلا نسحتلا كردتسا

 .هب ارعشت مل ةمكاحلاو ىطسولا نيتقبطلا نأل «لامهإلا اذهل ةعيظفلا

 لصفملا نم ةمخض ةيلمع ةرتفلا كلت يف يرضحلا ريوطتلا ناكو
 نم ةقيمع ةقيحس ةّوه ىلإ ةديدجلا ةحداكلا ةقبطلا تعفد ةقرفتلاو

 ةينكسلا قطانملاو يداصتقالا طاشنلاو ةموكحلا زكارم جراخ سؤبلا
 ميسقتلا ةرتفلا كلت يف زرب دقو .ةيزاوجروبلاب ةصاخلا ةديدجلا ةزاتمملا

 يقرشلا فرطلاو "يقارلا" يبرغلا فرطلا نيب ابوروأل لماشلا هبش

 تاعمجتلا هذه ىف أشنت و 190 ىدكلا ندملاب لصتي اميف "ريقفلا'

 ا 0صان15 طغت ةللعآك, 0وددعع 12801 ءالدعو هأ ودكم كمضوععيععو 0 »ومنع (8)

 7671:0711 |4 ممعدتف»ع دمد0ز116 لب ]17/6 ىاةعامب كحتلتكدتماتك "طلع أ 0 211101110 طحن

 (ظوهقم: طا]وصب 1958).

 لوتعك ظددعم ]آكدنقوءأل, طيطاتع ءملنط 4 متستكا» هنتمس طد 01هععمرس» 4 (9)

 راء 107: ن] 1! مايدع ه] اطعم 11 تسوعك هزك لوبسعك 8اس 1!هكدملا, لن طزب مثلا ع

 (تطقلطسمسعت5 (0]ةقومالب: ل. 11ةعاعطموعر [1903)), م. 3.

 - ىف ةركنم اراثآ سيراب زكرم نع داعتبالا ىلع لامعلا مغرت ىتلا فورظلا تكرت" (10)
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 الإ . سئانكلا اميرو تاناحلا ءانثتساب ةيعامتجا تاسسؤم ةيأ ةيلامعلا
-- 
 ةئبوألا تّشفت امدنع .ءطقف 1848 ماعلا دعبو .مهسفنأ لامعلا نم ةردابب 6

 ريهامجلاو ًاضيأ ءابنغألا ىلع يضقت ة ةريقملا ءابحألا نم تقلطنا يتلا

 ةروثلاب ةمكاحلا ةديدجلا تائفلا ددهت اهيف تأشن يتلا ةسئابلا
 قطانملا ىف ةمظنملا نيسحتلاو رامعإلا ةداعإ ةيلمع تأدب «ةيعامتجالا

 1 .ةيرضحلا

 حورلا طاطحنا ىلع ةديحولا ةمالعلا رومخلا ىطاعن نكي و

 اذهب يلقعلا لالتخالاو ءراحتنالاو «ةراعدلاو ءدأولا طبترا دقف .ةيونعملا
 لمعلا مايألا كلت يف هقثو ام كلذو .يىداصتقالا ىعامتجالا لازلزلا

 تالدعم تديازت امك «'''”يعامتجالا بطلا مويلا هيمسن يذلا دئارلا
 تايثإ الإ ىلاغلا يف فده هل نكي ' ىذلا مظاعتملا فئنعلاو .ةميرحلا

 راشتنا ريشيو .عمتجملا يف نييبلسلا حايتجاب ددهت يتلا ىوقلا دض سفنلا
 012): فلا كلت لالخ ىرخألا ةيفوصتلاو ةيويؤرلا تادابعلاو فتاوطلا

 ايلعلا تاقبطلا يف نوشيعي ىضم اميف اوناك دقل .انحضوأ امك امومع مهقالخأو مهكولس -
 ىف شيعت يتلا تاقبطلا دارفأو لامعألا لاجر اهنم لفسلا تاقبطلا لغشي يتلا ينابملا نم

 ناريجلا ناكو .ةدحاولا ةرامعلا يف نيرجأتسملا نيب ب نماضتلا نم عون أشنو .ةيبسن ةحوبحب
 لامعلا ناك «ةلاطبلا وأ ءضرملا تالاح ىفو ةاحلا نوؤش ىف اضعب مهضعب نودعاسي

 هارتحالاب روعش «ىرخأ ةهج نم ىمانت امك .لزنملا لخاد نوعلا نم ًاريبك ًاردق نوقلي
 انسبتقا دقو ."ًاماظتنا رثكأ ةيمويلا مهتاداع لعج امم ةلماعلا ةقبطلا ءانبأ سوفن يف يناسنإلا
 يتلا ةذعلا نأ الإ .ةطرشلا ةدايقو :راجلا ةفرغ هتدعأ ىذلا ريرقتلا نم هذه ىضرلا تارابع

 25300- 1010., : رظنا . حوضولا لك ةحضاو ةزراب نيتعامجلا نيب زييمتلا اهيلع يوطني

 مص 233-44

 ىدعب اميف نسحت نم اهيلع أرط امو ةرتفلا كلت ىف لاوحألل انتفرعم ىف ءاننإ (0)
 يتلا ةيزاوجروبلا ءارآلا عم ةخراص ةقرافم يف فقت ءابطألا نم ةليوط ةمئاقل ريثكلاب نونيدم
 لضفب ءنآلا لاجلا وه امت ريثكب رثكأ «رارقإلا يغبنيو .ثارتكالا مدعو بلصتلاب تمستا
 ىتلا ( مدمماءود ل'طدعنةدع مالطأةنننع) ةماعلا ةحيصلا تايلوح يف نيرخآلا نيضاسملاو هيمرللق

 ددعلو .ايناطيرب يف رافو لكزاغو .«نوميسو ؛هاركاثو ياك كلذكو .9 ماع اهسسأ

 .ايناملآا يف رخآ

 .باتكلا اذه نم رشع ىناثلا لصفلا رظنا (12)
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 ةايح تتفت تذخأ ىتلا ةيعمتجملا لزالزلا عم لماعتلا يف لئامم زجع ىلإ

 شاعتنا ىلإ «لاثملا ليبس ىلع ءاريلوكلا ءابو عويش ىدأ دقو .سانلا

 .ةيتناتستوربلا زليوو «ةيكيلوثاكلا ايليسرم يف ينيد

 كرتشن هد ىعامتجالا كولسلا هيوشت نم لاكشألا هذه عيمج تناك

 دقل ؛ةيتاذلا ةدعاسملا ةكرح كلذك زّيمت «ةدحاو ةفص ىف اهنيب اميف

 رقملا لوبق وأ ءارقفلا نيحداكلا ريصم نم سرهلل تالواحم اهلك تناك

 ةايحلاب نونمؤملا حاشأ دقو .تالاحلا نسحأ يف امهيسانت وأ لذلاو

 راغصو نودرشتملاو «نيناجملاو «قرطلا عاطقو «ىراكسلاو «ىرخألا
 ءانثتساب ءاودقفو «يعامجلا عضولا نع مههوجوب نوح ومطلا راجتلا

 يتلا ةرتفلا خيرات يفو .يعامجلا لمعلا يف ةبغرلا «ةريخألا ةئفلا

 يف ضرتفي امن ريثكب ربكأ ارود ديدشلا فوزعلا اذه ىدأ ءاهجلاعن

 اوناك لاجملا اذه يف افوزع رثكألا نأ ةفداصملا ليبق نم نكي لو .ةداعلا

 طاسوأ يف المأ لقألا يلاتلابو «ًاميظنتو ء«ًاميلعتو «ةراهم لقألا مه

 ةنيدم يف ترج يتلا تاباختنالا ىفف ؛اهدعب امو ةرتفلا كلت ىف 07

 ةئملا يف 81 عارتقالا يف ةكراشلاو ددع ناك :1848 ماع ةيسوربلا لاه

 .نيراجنلاو «ءانبلا لامع نم ةئملا يف 71و «نيلقتسملا رابكلا عانصلا نم

 لامع نم ةئملا يف 46 ريغ توصي مل امنيب «نيرخالا ةرهملا نيثانبلاو

 ."”'...خلإ «لزانملا يف نيلماعلاو «ةليغشلاو «ةيديدحلا ةكسلاو عناصملا

11 

 كلذ قدصيو .ةميزهلا وأ برهلل ديحولا ليدبلا وه درمتلا ناك

 ىتلا ةيعانصلا ايراتيلوربلا اميس الو ء«ءارقفلا نيحداكلا عاضوأ ىلع

 طصعط طلعاتمو, طوامتعاستع همم طسخسأءاعاسو لع» ]لمددع لع" 8هوناع/إمومس (13)

 10/110117 1 11 هلاء, 5 ةعطعتعكءطع  هلعولعستع لع 17115 دعمعءطقلاعمب 1

 [طا1101هعاوعطع- طلو ماكءطع 1لممدع. مططقملل سد ععمب 820.2 51, 28ه ]1 (8 ع1

 ماكو ل عدد1 عدا عءامعب 1958) ما. 3
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 .بسحف انكمم نكي مل درمتلا نأب داقتعالا داسو .مهل ًةاون لثق تحبصا

 رشع عسأتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف امتحم ناكو .ايمازلإ أدغ هنإ لب

 .كلذل ةرشابملا ةجيتنلا يه 1848 ماعلا ةروث تناكو .يروثلا

 نيحداكلا عاضوأ نأ ركني نأ لقاع بقارم يأ عسوب نكي م
 دق تاكرحلا هذه نأو 1848و 1815 نيماعلا نيب ةعورم تناك ءارقفلا
 عساو قاطن ىلع نوريثكلا ضرتفا امك . 1848 ماعلا لولحب ًاريثك تديازت

 ايناطيرب ىفو .لعفلاب درطم وحن ىلع ىدرتت تناك عاضوألا هذه نأ

 ناكسلا رثاكت نأب ةلئاقلا سوتلام ةيرظن داقتعالا اذه ىلع تزكترا
 | داقتعالا كلذ تززعو .شيعلا دراوم يف ةدايزلا ىطختي فوس
 لبقتسم ىف ةيدرولا ةرظنلا فباحصأ ناكو .نييدراكيرلا نييداصتقالا

 تانيثالث يفو ٠ .مئاشتملا فقوملا نوذختي نم اددع لقأ ةلماعلا ةقبطلا
 ال اب ًاددحم ًاعوضوم ايناملأ يف دعاصتملا راقفإلا ناك ءرشع عساتلا نرقلا

 ةيميداكألا تالاقملا ىف هرربي ام هل أرمأ ءاذغلا صقنو زوعلا نم ىوكشلا
 ام ىوكشلا هذهل نأ نيقباستملا نم ةرشع ىأرو) زئاوجلا لينل مدقت يتلا
 هذه لثم راشتنا ناكو ''*”(ًافلاخم ًايأر نوقابلا ةتسلا ىطعأ امنيب ءاهرربي
 ىذلا لماشلا سؤبلا عويش ىلع دعب اميف "ليلد .هتاذ دحب ءءارآلا

 .فاينألا يف كلذ نم أوس ناك رقفلا ىوتسم نأ ف كشالو

 :ةعيسلا اولا تناكو .ةلحاق ضرأ يف لوشيعب ب اوناك وأ هل ضر

 لن ععم ]اكنع2و مطقاكت, 216 © ءودعإرءجاع لع طموع كع» ل4 ءقاع» ل711 لعمرو (14)

 ايوة: ملؤئمجيك, 38 ؟؟0هآك. (ظعراتسن طهلعد لعمتتنع-اا كلامه, 1972-1960, بمآ. 8, مم. 109 11: 701

 9, مم. 264 +
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 لمحن 2.1847 2.1832 21817 21795 9 ماوعألا يف لاحلا يه امك

 ىرخأ ثراوك عم ًامزالتم كلذ نكي مل ول ىتح .ةيلعفلا ةعاجملا اهعم

 يدرابمول يف لوصحملا رامد دعبف .ةريغصلا ناتكلا تاعانص ةسفانم لثم

 «يعيبطلا دامسلاو شقلا ىلع مهَدَوَأ نوميقي نوريثكلا ناك «3 ماع

 نإ لب ."'””يربلا توتلاو ةيلوقبلا تاتابنلا قاروأ نم مهزبخ نوعنصيو
 نع 1817 ماع رفسأ دق ءارسيوس لثم ئداه دلب يف «لوصحملا ءوس

 حاتجا يذلا عوجلا ودبيو ."'”ديلاوملا ددع ىلع تايف ولا ددع ةدايز

 كيال ريإ اهب تيلتبا يتلا ةبيهرلا ةعاجملاب نروق ام اذإ ًاتهاب ابوروأ

 يفرش ناكسلا ثلث عطقنا دقو .لاح ةيأ ىلع ًايقيقح ًاعوج ناك هنكلو

 .''*”اطاطبلا ىلع ًايلك اودمتعاو «(1847) زبخلا لكأ نع اهطسوو ايسورب

 ةزوعملا «ةمرتحملا «ةفشقتملا ةيجاتنإلا ىرقلا ىف ةلثامم تاروطت تثدحو

 ىلع اهيف نوسلجي ءاسنلاو لاجرلا ناك ىتلا ةيناملألا لابحجلا طساوأ ىف
 ددع نم رثكأ كلتمت ةلئاعلا نكت ملو .ةيمشخلا ككئارآلاو راجشألا عوذج

 ةيكنت وأ ةينيط ٍناوأ يف برشتو «ةيناتكلا ةيطغألاو رئاتسلا نم ليلق
 دق ىرقلا كلت ىف تالتاعلا تناكو .ةيجاجزلا سباوكألا ىلإ اهراقتفال

 ةفيفخلا ةوهقلاو اطاطبلا نم نوكتي ءاذغ لع تاعاجملا لالخ تداتعا
 ىتلا ةنوؤملا لوانتت فيك اهوملعي نأ ةثاغإلا لامع ىلع ناك هنأ ىتح

 ىلع عوجلاو سوفيتلا رفاضت دقو ,©90ريرغلاو ءالزابلا نم اهل اهومدق

 آخ. لمطم 1آظخمتطر 1 طع عاقطوطاتتعك ةطل اطع 0 1ءوغ 1عم1ءوولزمت آض (15)

 امص ط 17-2103 هحعاتمب 1818-1514,** لمتعتمأ هز زا ممعرسع 8ةىاممرنب ؟هآ1. 13 (1941), م. 311

 851. 2(. 8كب عطل ةاطقتمللب "لاعج ظرلرع لعو ؟ل71عو عأ 1ع طدقال ا نعامعاتتا 0ع 13 (16)

 ممصداتاد نم كقصح 1ع هقصامو» لع ظععصع 1881-1782** لوصق: لآل © هرونفو ج1 10

.(18853) 216 04*11 

 .باتكلا اذه نم 311-314 ص ء«نماثلا لصفلا رظنا (17)

 1. ل. [لويولقممب تانك اعطتع ؟05 لعم آمطصقعوعاتعمب* مطعطتت عارم روت (18)

 ل د11 0:ه/ة[ع مرمر 1ع سم امة عال, خدم 3, 1". 4 (1892), حم. 374 11

 ا ن0011 ذعءعامععت, [)1ع طدطسأ ءاعانبتتع لعن اد دمطعت ععر» 7نوورربمتا عمت ويعتعتع زم (19)

 19 10/1 لعر أ (م. م.: آخ ذعطععت, 1909), مم. 28-27 ةطل 3
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 ناتكلا وجسان ضاخ ثيح ءايسليسو زدنالفلا ىف ةيفيرلا قطانملا كالهإ

 .نيريثكلا يأر ىلع مظاعتملا سؤبلاو ءسؤبلا نأ عقاولا يفو
 ىف لصح ام لثم ىربك ةيلك ثراوك دعب هابتنالا رثكأ تفل يذلا
 نوروضتي ءارقفلا ناك يتلا ةيعانصلا قطانملاو ندملا سؤب وه ءادنلريإ
 نأ ىف كش الو .رتستلاو ةيبلسلا نم لقأ ةجردب نكلو ءاعوج اهيف
 ضافخنا ةلأسم نأ عم «تروهدت دق ندملا يف ةماعلا ءارقفلا عاضوأ
 هذه ةحلاعم بعصلا نمو .نيخرؤملا ىدل رظن عضوم تلاز ام مهليخادم

 نيسحت يأ داعبتسا نكمي هنأ نم مغرلا ىلع «ةمساح ةروصب ةيضقلا
 ةوجفلاو «(ايناطيرب يف 1844 امبر وأ) «1848 ماعلا لبق ًاقالطإ سوملم
 ةبوعصلا هجو دوعيو .ًازوربو اعاستا رثكأ تدغ ءارقفلاو ءاينغألا نيب
 نم رخاو عون نيب فالتخالاو ءرخاو ميلقإ نيب توافتلا ىلإ كلذ يف

 تانايبلا ىف زجعلا ىلإ ةفاضاإلاب .ءىرخأو ةيداصتقا ةرتفو «لامعلا

 نيزتت دليشتور ةنورابلا هيف تناك يذلا هسفن تقولا يفو .ةيئاصحإلا
 ةعنقملا صقرلا ةلفح ىف تاكنرفلا نم نويلملا فصنو انويلم لداعي امي
 دح ىلع «ليدكور ىف دهشن اننإف (1842) نايلروأ قود اهماقأ ىتلا
 ىف نمحزي ةاتفو ةأرما يفلأ وحن" «(]هطص 8:21عطل) تيأرب نوج فصرو

 نكو «مينارتلا ندشني نهو «ليلج ريثم بيهم دهشم يف «عراوشلا
 فيغر ماهتلا ىلع ةرداق تناك نهنم ةدحاولا نإ ىتح .اعوج نروضتي

 .29*"نيطلاب ًاخطلم ناك ولو ىتح .فصوي ال مُهَنِب «هداردزاو لماك

 يف ةعساو تاحاسم يف رشتنا دق ماعلا روهدتلا ضعب ناك امبر

 ةيلاملا روجألا نإ لب .ءبسحف ةيعامتجالا تامدخلاو ةيرضحلا زكارملا

 -كمضصسمسمس 110010, 76 4من سنهم مطمن 1 عوموتنم, ]1846-838 (طمطصلمهن: (20)

 مالعو دمل المتعتمسي [1958]), م. 27
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 رخأتلا نأ امك .5 ماعلا دعب ضافخنالا ىلإ ليمت تناك (ةيقيقحلا)

 رصع أدب نأ ىلإ ةريبكلا ندملا يف اهلقنو ةيئاذغلا داوملا حاتنإ باصأ

 يذلا مؤاشتلا بابسأ نم ًادحاو فلختلا اذه ناكو .1ةيديدحلا ةكسلا

 درجم نإف ,فلختلا اذه ىلإ ةفاضإلابو .ةرتفلا كلت ىف نويسوتلاملا هادبأ

 ىلإ «ةيعانصلا لبق ام ةلحرملا ىف يديلقتلا ءاذغلا نع سانلا لوحت
 .ةيعانصلاو ةيرضحلا زكارملا ىف ةرحلا قوسلا ىف لهاجلا فشقتملا ءارشلا

 لمعلاو ةايحلا فورظ نأ املثم .أوسأ ةيذغت ىوتسم ىلإ يضغيس ناك

 زكر دقو .ةئيس ةيحص عاضوأ ىلإ يدؤتس تناك ةيرضحلا طاسوألا يف
 يلاجم يف خراصلا فالتخالا ىلع نويناطيربلاو نويسنرفلا ءاصحإلا ءاريخ
 .ةيعارزلاو ةيعانصلا قطانملا ىف ناكسلا نيب ةيندبلا ةقايللاو ةحصلا

 تانيعبرألا يفف .(ةلماعلاو ءىطسولاو ءايلعلا تاقبطلا نيب كلذكو)
 يتقطنم يف ةدالولا دنع عقوتملا رمعلا لدعم ناك رشع نماثلا نرقلا نم

 يف هيلع ناك ام يفعض «(ةريقفلا قطانملا نم امهو) دنالتورو ريشتليو

 ةدحاو ةلاح انذخأ اذإ اننإف «كلذ نم مغرلا ىلعو .لوبرفيل وأ رتسشنام

 فرع املق نيخالجلا بيصي يذلا ضرملا" نأ اندجو ءلاثملا ليبس ىلع

 ةقاطلا مادختسا أدب نأ ىلإ .دليفيش يف خباطملا تاودأ ةعانص ىف

 ماعلا يف نكلو ."يضاملا نرقلا رخاوأ يف ةعانصلا كلت يف ةيراخبلا

 تانيثالثلا ىف اوناك نمم ةئملا ىف 50 رودص شهني ضرملا ناك ؛«؛2

 نم ةئملا يف ةئمو «تانيعبرألا يف اوناك نمث ةئملا ىف 79و «رمعلا نم

 ءرشع عساتلا نرقلا لالخ ًايجيردت سيراب يف يئاذغلا عضولا ءاس «لباقملابو (21)

 ا. ططتاتممعر كب هلععر [!20ه].] 16, [مم.] 3 :رظنأ فنم تانيتسلاو تانيسمخلا ىف ةصاخبو

 (1961), م. 57 ْ

 طرتع لهطم ط0 طوطدحمسب *"1طغع ظملغكط 5امصعم004 : رظنا «ندنل نع ةلثامم ةيباسح تانايبل

 [ ااماط ع, 1850-1790, 7ع رعمجمببنع طة ئيممرب ررعمتممب 0ن1 10, دم. 1 (ملنعا151 1957)

 نيب ًابيرقت رييغت نود هلاح ىلع لظ دق اسنرف يف محلل درفلا كالهتسا يلامجإ نأ ودبي

 (( 011ج: 05 171171 ف110م1أ ل رن عتفمم طوستو 1878 (1880), 7نآ. 1, م. . 1840و 2 يىماأع

(432. 
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 .727نيسمخلا اوزواجت نم ذحشلاو خيلجتلا لامع عيمج

 لامعلا نم ةعساو حئارش ةحازإ ىلإ رّيغتلا ىدأ «كلذ ىلع ةوالعو
 بلغأ يف ررضلا مهب قحلت عاضوالو .انايحأ مهتحلصل .مهلقن وأ
 يف جامدنالا نع ةديعب ناكسلا نم ةريفغ ريهام تلظو .نايحألا
 1 يتلا نيزوعملا ةقبط نم ةمئاد ةيعرف ةقبطك ةديدحلا ندملا وأ تاعانصلا

 ةماود ىلإ تعفُد ىرخأ ةريفغ ريهامج نإ لب .لؤط الو لؤح اهل نكي
 ىتح اهم رارقإلا وأ فارتعالا داكلاب رجي مل تامزأ لعفب ةمظتنملا ةلاطبلا
 يف جيسنلا لامع الث درط دقو .ةرركتم وأ ةرباع ةرهاظ اهرابتعاب

 رايهنالا ةلاح لعفب مهلمع نم ايئاهن (1847) هيبورو (1842) نوتلوب
 ىف لعفلاب يلزيب ثلثو «ماهغنتون نم ةئملا يف 20 ناك امبرو .”كلت
 اعيش ةيقاثملا ةكرحلا لثم ةكرح راهنتسو ,247قالمالاو زوعلا نم ةلاح
 عوجلا ا|هديعيس .كلذك ًائيشف ًائيشو .يسايسلا اهفعض ةأطو تحت ًائيشف

 نيحداكلا نم نييالملا هتحت نئت تناك يذلا ليقثلا ءبعلا هنأل ؟ةايحلا ىلإ

 .ءارقفلا

 ىوف ةصاخ ثراوك ت رجفنا ةماعلا فصاوعلا هذه ىلع ةوالعو

 ةروثلا نم ةيلوألا ةلحرملا نإ .ءارقفلا نيحداكلا نم ةنيعم تائف سوؤر
 ىلعو .ةَئَئُكَممْلا عناصملا ىلإ ًاعيمج لامعلا عفدت مل ءانيأر امك ؛ةيعانصلا

 ك1 لصعوت طوااممل, 4 8ةىرمبوم هز طمطمتن» ان كل ءلز اءام ([.زنننمومأ: آر نءامومأ (22)

 [لم] 1 عووزأإل طءعوجر [1960]), مزج. 62-63

 رتموعمأ ]مطر هديووعب لدصععاو ع له نحكم ءا لع ]ه لقص هدوتم» لع | ةعمجمتتع (23)
 طم عمتكم هني دانأة عب هلي الع ىاغعاأمع, 1531-1546 طنطا هطغمانع لع ]2 قنواتنا ه2 0

 1848: خ 19, ةنةبلعم دوانذ 12 ل1 ععانمو لع 8. ا[هط101ا155ع (له 1[ نعطع- ورب 1 سال: م1

 عمتعدلع لع ]'هرايعقأب 1956), م. 107

 11 ريمروم» م 176 3املقكاز عمل (موصاأ112ء ططصم171120 طز 16 م1 [-(0مرر» (24)

 1. يبن (©مج/ءمعدعع, طلعأل زد طمدممد... القععأ, 1842 (] 008: طم معو طمعب [1842])ب
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 .ةننكمملا ةمخضلا جاتنإلا تاعاطق يف ءاهنإف .ءكلذ نم سكعلا

 نم ةددحم تائف نم نييعانصلا لبق ام نيينفلا عانصلا دادعأ نم تفعاض

 تدأ دقو .لزانملا نم نيلماعلا نم ةدشاح دوشح نمو «ةرهملا لامعلا

 لامعلا صقن دنع ًاصوصخ .نايحألا بلغأ يف مهلاوحأ نسحت ىلإ

 نرقلا نم تانيثالثلاو تانيرشعلا يفو .ةليوطلا بورحلا ينس لالخ

 ةلالا نم لكل ةيصخشاللا ةيديدحلا ةريسملا تذخأ ءرشع عساتلا

 ليوحت ىلإ ؛هتالاح لضفأ يف «كلذ ىدأ دقو .مهنع ىلختلاب قوسلاو

 امك ."ةلماع ديأ" ىلإ صاخشألاو «نيعباتو ةلاع ىلإ نيلقتسملا لاجرلا

 اهل ةقبط ال يتلا دوشحلا هذه جاتنإ نع «ةوسق هتالاح رثكأ يف ءرفسأ

 وكابحو «ةيوديلا لزاغملا وجاسن مهنيب ناك نيذلا نيعوجملا نيزوعملا نم
 نييداصتقالا رثكأ قعصب ةليفك مهعاضوأ تناك نمم « . خلإ تاراطإلا

 ةرهز اوناك دقل .ةرهملا ريغ ةلهجلا ءاممدلا نم ءالؤه نكي ملو .ةبالص

 لشتيرون يف نيجاسنلا :لثم تاعامج مضت ىتلا ةلماعلا ىوقلا

 نيراجنلاو .نرقلا تانيثالث ىف اورثعبتو اومطحت نيذلا نيلمرفندو

 لامعو «ةقّرَعملا لماعملا كابش يف اوعقو نيذلا ندنل يف ثاثألا يعناص
 عانصلاو ءايراتيلوربلا نم اراركتو ارارم اوحبصأ نيذلا نييراقلا ةموايملا

 .«ةراهم رثكألا مه ءالؤه ناك دقل .مهلالقتسا اودقف نيذلا ةرهملا

 امب نيفراع اونوكي ملو ."””نيحداكلا نيب سفنلا ىلع ًادامتعاو :ًاملعتو

 نم رثكأ ًايعيبط ناك لب «كلذ ةفرعمل اوعسي نأ ًايعيبط ناكو .مهل يرجي

 .5”جاجتحالا اونلعي نأ كلذ

 نوفرعي ال 1840 ماع ريشرتسسولغ يف غلاب ًاجاسن 195 لصأ نم طقف 15 ناك (25)

 ء«ريششتو «ريشكنال يف عينصتلا قطانم ىف اولقتعا نيذلا نوبغاشملا امأ .ةباتكلاو ةءارقلا

 مهنم ةئملا يف 32و «ةباتكلاو ةءارقلا نونسحي مهنم ةئملا يف 13 ناكف «1842 ماع ريشدروفاتسو

 [ ماع 1. 18/عااطر, 11 هعاكتصع (نلممد 1[ عدلعدو رح ظفتلإل ل1عام1182 :رظنا .نييمأ هيش

 طصعأمدم0.'* 1 8ع طوعا آلقكام 1 ءومأ طعماوس, انما. ].ة 7, (1950), مم. 333 1[

 ال نمم لامعلاو نيجاسنلا نم نوفلأتي .. .اننيب نيلماعلا ناكسلا ثلث وحن نإ" (26)

 هذه نإ .ةريبك ةدعاسم نود اهيلع ظافحلاو مهرسأ ةلاعإل ًايفاك ىوتسم مهليخادم غلبت

1309 



|| 

 نسحأ (ايراتيلوربلا) ةديدحجلا عناصملا لامع ناك «ةيداملا ةيحانلا نم

 ؛ طورشب ةديقم مهعاضوأ تناك ءىرخأ ةهج نمو .ام وحن لع ًالاح
 هضرفي ًاددشت رثكأ طابضنال وأ ةددشتملا ةباقرلل نوعضخم اوناك مهنأ كلذ

 ةينوناق ةجح ةيأ ًابيرقت مهيدل نكي مل ناذللا فرشملا وأ لمعلا بر
 .ىلوألا اهريكاوب يف ةماعلا ةيامحلاب نوعتمتي اونوكي مل مهنأ امك .مهدض
 .مدختسملا اهررقي يتلا لمعلا تابون وأ تاعاسلا اولمعي نأ مهيلعو

 ةدايز وأ هذوفن زيزعتل تامارغ وأ تابوقع نم هضرفي ام اولبقتيو

 مهتايجاح اوعاتبي نأ ةلزعنملا تاعانصلاو قطانملا يف مهيلع ناكو .هحابرأ

 لمعلا برل حاتتل) ادقن ال اعلس مهروجأ اوضاقتي نأو ءهرجاتم نم
 ىتلا نكاسملا يف اوميقي نأ وأ «(هحابرأ فعاضي نأ ريمضلا ميدع
 ةايحلا هذه لثم يف دجي ال دق ةيرقلا نبا نأ يف كش الو .اهب مهدوزي
 نايغطل ناك امبرو «هيوبأ عم هيناعي ناك امم لقأ رقفلا وأ ةيعبتلا نم اردق

 ميلعتو ةيامح نم همدقي ام يف «لقألا ىلع ًايئزج «هلباقي ام لمعلا بو
 .ةيوقلا ةيوبألا ديلاقتلا تاذ ةيراقلا تاعانصلا ىف ةيعامتجا تامدخو

 اذهب ءناك بسحف ةلماع ادي عنصملا ىلإ رحلا لجرلا لوخد نأ الإ
 سانلا دشأ الإ هيلع مدقي نكي مل «ةيدوبعلا لاكشأ نم الكش «ىنعملا
 باحصأ ناك نيذلا لافطألاو ءاسنلا ىتح هب لبقي نكي ملو ءازَوَع
 نم بناجو تانيثالثلا يفو .رارمتساب مهمادختسا نولضفي عناصملا

 .ىدرتلاب عناصملا ايراتيلو ربل ةيداملا عاضوألا ىتح تأدب «تانيعبرألا

 ىلع .«كش الف «ءارقفلا نيحداكلل يقيقحلا عضولا ناك امهمو

 ةنحملا نوكت نأ ضفر نم لك يأ «مهيف لقاع لك نأ يف «قالطإلا
 ناك امنإ ءنوكلا ميمصت يف يدبألا رصنعلاو مهردقو ءارقفلا ظح يه

 عاونأ ىسقأ دبكتت يتلا يه «ةمرتحم ةفيرش ةشيعم اهدارفأ شيعي يتلا «عمتجملا نم ةحيرشلا

 نم ةقبطلا هذه ىلإ هجوتأ يننإو .مايألا هذه تابوعصلا ديازتو روجألا ضافخنا ءارج ةقشملا

 1". 8ولععأر 1751 ط6 عاال"© ؛ رظنا ." تاينواعتلا ماظن ةماقإل ةيصوتلاو ةوعدلاب ءارقفلا يئالمز

 نر 0-20 معمونتم»و (!ظماامملت 2. مط. 18530])
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 ناكو .ءاينغألا بناج نم زاوعإللو لالغتسالل ضرعتي لماعلا نأ دقتعي

 نيذلا مه ءارقفلا ناكو .ارقف ءارقفلا دادزي اميف ءارث نودادزي ءالؤه

 يف ةيعامتجالا تايلالا تناكو .نوحبري نيذلا مه ءايرثألا نأل «نوناعي

 .ةيناسنإ ريغ ةملاظ ةيساق «ةقيمعلا اهسسأ يف «يزاوجروبلا عمتجملا

 لمع نودب ةورث ال' ف «روتيربووك ريشكنال ةفيحص ريبعت دح ىلعو
 هده حتنأ ىدلا نم .اهلمكأب ةورثلا ردصم وه لماعلاو «ءلامعو

 تويبلا هذه ىنب يذلا نم .عئاجلا هبش ريقفلا لماعلا هنإ ؟ةيذغألا

 دهج يأ نولذبي ال نيذلا ءاينغألا اهنكسي ىتلا روصقلاو تاعدوتسملاو

 نطقلا اذه لك جسنيو لزغي يذلا نم .لماعلا هنإ ؟ًائيش نوجتني الو
 نأ الإ“ . 'جيسنلاو لزغلا لماع هنإ ؟بايثلا هذه لك عنصيو فوصلاو

 ال نم لظي امنيب ءأسئاب ًاريقف لظي' «ةفيحصلا لوقت امك «" لماعلا
 يف سيعتلا لماعلا امأ .'”"ةطرفملا ةورثلا نوكلتميو «ءاينغأ نولمعي

 ةيليجنإلا ديشانألا يف مويلا ىتح ددرتت هاوكش تلاز ام ىذلا) فيرلا

 :اقمع رثكأ امبرو ءاحوضو رثكأ ةروصب ىوكشلاب رهجيف (ةيجنزلا

 «لاملاب هؤارش نكمي أئيش ةايحلا تناك اذإ

 ءارقفلا تومي امنيب نوشيعيس نيذلا مهدحو مه ءايرثألا نإف

11 

 نيب طلخن ال نأ ىغبنيو .ءارقفلا ءادنل ةيلامعلا ةكرحلا تباجتسا

 لمتحت ال ىتلا ءاقشلا رهاظم دض ةيعامجلا تاضافتنالاو ةباجتسالا هذه

 لاضنلا لاكشأ وأ بارضإلا ةسراممب ىتح وأ «نّودملا خيراتلا ربع

228( 

 مامعرأ طاسمتل 8ك كدممر '1لعمأوورن هأ ظوعارتت 0-00 مععوخنمم ان آقةص عدمت ع (27)

 ةصل (تطغعقطتععر“ 1 هبتدوعا7م715 0] 11 طمجتعمكأت»ع هضم (0عدزت ع قضت والمام» 50 01ءازنر

 ؟ه1. 1317111 (1958), 5. 0

 م10 11/1111ة205, : ىقبطلا ىعولا نم ةيلاع ةجرد ىلع ساتكلا اذه ىوتحم لدي (28)

 ه0... مما[ دمعك هأ 6 200 1 7071165: اك 117 هبت طكودورت هرج لماع دمع ا ءاقطتارب ذه ]ع

 انممع» 1 ]1مجدعد 8/ءةعاطومطمومو (لص. م.]: آدانعاعكوةءاطب 1923).ب مب 05
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 رهاوظلا هذهلف .ذئذنم لامعلا صئاصخ نم تحبصأ يتلا ىرخألا

 يف ةيلامعلا ةكرحلا يف ديدحلاو .ةيعانصلا ةروثلا لبق ام ىلإ دوعي خيرات

 دعي ملف .يقبطلا حومطلاو يقبطلا يعولا وه رشع عساتلا نرقلا لئاوأ
 يه ةددحم "ةقبط" نإ لب ."' ءاينغألا" نوهجاوي نيذلا مه "ءارقفلا '
 ىرخأ ةقبط هجاوت يتلا يه «ةيراتيلوربلا «ةلماعلا ,ةحداكلا ةقبطلا
 هذه ةيسنرملا ةروثلا تحيبتم كفو .نييلامسأرلا وأ . لمعلا بابرأ مضت

 ةئبعتلا حورب ةيعانصلا ةروثلا اهتنحش امنيب «سفنلاب ةقثلا ةقبطلا
 تابسانم ىف مايقلا درجمب اهقيقحت نكمي ال ةميركلا ةايحلا نإ .دشحلاو
 نزاوتلا ةداعإ ىلإ الإ رمألا رخآ لوؤت ال جاجتحا ةكرحب ةنيعم
 ةايحلا كلت قيقحت نإ .بارطضالا نم ةلاح دعب عمتجملا ىلإ رارقتسالاو

 يأ ؛ 'ةكرحلا" بناج نم طاشنلاو «ميظنتلاو ةمئادلا ةظقيلا بجوتسي
 ةقبطلا ةسسؤمو «ةلدابتملا وأ ةينواعتلا ةيعمجلاو «لامعلا ةباقن بناج نم
 ةلحلا ىرصتنع نأ ريغ .ةحاهالاو ةراثإلا وأ ءةفيحصلاو ءةلماعلا

 ىلع مهاعجش دق لامعلا فنتكا يذلا يعامتجالا ريغتلا يف ةعرسلاو
 مهئارآ نمو مهتبرجت نم ًاقالطنا «ماتلا ريغتلا هباتني عمتجم يف ريكفتلا
 نوكيسو .مهريصم يف نومكحتي نيذلا ةاغطلا هب نمؤي ام لباقم ء مخ

 ."أكا رتشا ' وكيس هنإ .ايدرف ال ايعامج ءايسفانت ال ًاينواعت عمتجلا اذه

 .ةردان تابسانم ىف الإ ةيعامتجالا ةروثلاب اوركف املق مهنكلو .ماودلا

 ةنس ىف دعب رولبت دق ةلماعلا ةقبطلا يعو نكي مل «ىنعملا اذهب
 جراخ كلذك نكي مل هنإ لب «ةيسنرفلا ةروثلا لالخ ىتح وأ ه9

 نيدلبلا نيذه يف رهظ هنأ ريغ .1848 ةنس يف ىتح اسنرفو ايناطيرب
 ةروصبو ؛1848و 1815 نيماعلا نيب ةجودزملا ةروثلا ادّسج نيذللا
 ددحملا "ةلماعلا ةقبطلا ' حالطصا زربي ملو .ًابيرقت 0 ماع ةصاخ

 ةلصتملا تاباتكلا يف (ازّيق لقألا " ةلماعلا تاقبطلا " حالطصا نم الدب)

 رركت امك .كلذ لبق امبرو «ليلقب ولرتاو دعب الإ ةيلامعلا نوؤشلاب
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 ماعلا دعب اسنرف ىف ةلثامملا تاباتكلا يف حلطصملا اذه مادختسا

 لامعلا عمجل ايناطيرب يف تالواحملا تأدب «1818 ماعلا يفو 50

 اهلثمت يتلا ةيوئفلاو ةيلحملا ةلزعلا قارتخال يأ ؛ةماع " تاباقن' يف أعم

 قاطنلا ىلع عمجتلا تاالواحم لباقم «لامعلا نم ةددحم تاعام

 .ةلماش ةينماضت ةدحو ىف ةلماعلا ةقبطلا عمج يعاسم لب .ينطولا

 1829 نيماعلا نيب مومحم ثيثح وحن ىلع يعاسملا هذه ةعباتم ترجو

 'ماعلا بارضإلا" ب يحوي "ةماعلا ةباقنلا" راعش ناكو .1834و

 كلت يف ةلماعلا ةقبطلل ءايكيتكت اططخمو اموهفم «كلذ ريوطت ىرج

 ديعلا" ىمسملا 7/11 86201) وبنب مايلو كايب يف اميس الو «ةرتفلا

 يف ةيدج ةروصب شقونو «(1832) 'ةجتنملا تاقبطلا رمتؤمو «ينطولا

 تاشقانملا تناك «ءانثألا كلت ىفو .ًاجهنم هرابتعاب نييقاثيملا طاسوأ

 درقلا نم تانيرشعلا يف ترفسأ دق اسنرفو ايناطيرب نم لك ىف ةيركفلا
 ىلبتو ٠ .احلطصمو ًاموهفم '" ةيكارتشالا' ريبعت ةدالو نع رشع عساتلا

 ماع سيراب تاباقن يفو) اسنرف يف قيض قاطن ىلع «موهفملا اذه لامعلا

 ىلإ لامعلا عراس ثيح ءايناطيرب يف ريثكب عسوأ قاطن لعو «2

 ةيريهامجلا ةكرحلا ةدايقل ةرادصلا ناكم ىلإ هعفدو نيوأ تربور ةدناسم

 .قالطإلا ىلع اهل اح اص الو ًالهؤم نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع «ةضيرعلا

 تناك ةيعامتجالا تاعلطتلاو يراتيلوربلا يقبطلا ىعولا نِإف ءراصتخابو

 افعض رثكأ تناك اهنأ دكؤملا هبش نمو .تانيثالثلا لئاوأ يف ترولبت دف

 محو 8ص معو, "طع ا]ممعتقمقع ه1 ©1مو زم آطونأرل كااصعاععماط (نعصخناال (29)

 اطدعادتلر * زمن ثمود 8مععع ةمل 3هطم 5010111ع, هلك, مكدوزبد زج 7 .عطمبب» 2010

 (آمهدلمم: ةلكدعمتالهص, 1960): 8عمعمأ [ 3101155, 16 4 نتنعرواعرجإ منين مرع مع مو
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 وأ لمعلا بابرأ هبستكا يذلا ىطسولا ةقبطلا يعو نم ةيلعاف لقأو
 ةيأ ىلع ًاحضاو ناك مهروضح نأ ريغ .هسفن تقولا ىف هراهظإ اولواح
 .لاح

 يعولا هتيمست نكمي امب ءززعتو ؛يراتيلوربلا يعولا طبترا دقل
 .لمعلا جهانمو ؛تاربخلاو .حماطملا نم ةموظنم وهو .يبوقعيلا
 (ةيكيرمألا اهلبقو) ةيسنرفلا ةروثلا اهتعرز يتلا ةيقالخألا تاهجوتلاو
 'ةيلامعلا ةكرحلا" نأ املثمو .مهسفنأ يف نيقثاولا ءارقفلا لوقع يف
 ءاهتيج ولويديأو ةديدحلا ةلماعلا ةقبطلا عاضوأ نع لمعلا ريبعتلا تناك
 ةيطارقميدلا ةكرحلا نع ريبعتلا وه ناك " ينواعتلا ثلونموكلا ' نإف
 :كلذ ريغ اوناك مأ ايراتيلوربلا نم اوناكأ ءاوس نييداعلا سانلل ةبسنلاب
 نيبعال مهفصوب «خيراتلا حرسم ىلإ ةيسنرفلا ةروثلا مهتعفد نيذلا مهو
 :ةثاثرلاب مستي يجراخلا مهرهظم ناك نيذلا نينطاوملا نإ .اياحض ا
 ةصصخملا نكامألا هذه يف ىضم اميف روهظلا ىلع ةأرحلا مهيدل نكت ملو
 عم بنج ىلإ ابنج «سوؤرلا يعفار نوهزنتي مويلا اوحبصأ ؛ءاهجولل
 .ةاواسملا مدق ىلعو مارتحاب اولماعي نأب نوبلاطي اوناك دقل 0300 ءابزغألا
 قيقحت ىلع نورداق مهنأ نوملعي اوناكو .ةناكم نم مهل امب رارقإلا عم
 ءالؤه نكي ملو .1794و 1793 نيماعلا نيب هولعف ام كلد نآأل ؛كلذ
 نيعاولا لامعلا نومضي اوناك مهنأ ريغ ؛لامعلا نم مهلك نونطاوملا
 .ةفاك

 دقف .رخآلا امهدحأ لمكي يبوقعيلا يعولاو يراتيلوربلا يعولا ناك
 عافدلل ةيسيئرلا ةسسؤملا ءارقفلا نيحداكلل ةلماعلا ةقبطلا ةربخ تطعأ
 ةحلسألاو «لدابتملا نواعتلا ةيعمجو ةيلامعلا ةباقنلا يهو «يمويلا يتاذلا
 ناذللا» بارضإلاو نماضتلا يهو «يعامجلا لاضنلل ةمدختتسملا ةيسيئرلا

 ملطعرأ 5هطمانا, معد ىومك-عيا ماعد مه ة51عناك 61 [ كل لأ (طومصم: [اطةتعع (30)

 تاون عبتلب 1958). م. 0
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 ةكرحلا نأ عمو .*””(طابضنالاو ميظنتلا يرصنع ىلع نايوطني اناك

 ةعزعزو فعض نم ابوروأ يف هيناعت تناك ام يناعت نكت / ةيلامعلا

 نيب ايناطيرب ىف تزرب دقو .ةياغلل ادودحم ناك اهلمع لاجم نإف «ةئزحتو

 تالواحم «ةيئزج ةروصب نييقاشيملا لظ يف مث .1834و 1829 نيماعلا

 لعأ روجأ ىلع لوصحلل ال لدابت ىنواعت وأ يباقن حذومل مادختسال

 عمتجم ةماقإو هتمرب مئاقلا عمتجملا رحدل لب «لامعلا نم ةددحم تائفل

 فاحلإ ىلإ لشفلا اذه ىدأو «لشفلاب تالواحملا هذه تينم دقو .ديدج

 ةجضان ةركبم ةيكارتشا ةيراتيلورب ةكرحب ءنرق فصن ةدم «للشلا

 تاباقنلا ليوحم ىلإ ةيمارلا تالواحملا تلشف امك .ةدوهشم ةروصب

 لامع ةباقنل ثدح امك) نيينواعتلا نيجتنملل ةينطو تائاقن ىلإ ةيلامعلا

 نيماعلا نيب " نيئانبلل ةباقن"و «نيئتانبلل ' ”ناملري" ىلإ تلوم يتلا ءانبلا

 ىتلا تاالواحملا .ىرخأ قرطبو .لثملاب ءتقفخأو .(1834و9 1

 لدابتل فصنم ماظن" و ةينطو ةجتنم ةينواعت ةيعمج ةماقإ تفدهتسا

 لماشلا تاباقنلل ماعلا داحتالا عم لماعتلا ًابعص ناكو ."لامعلا

 كلذ دوعيو ؛ةوق هقوفت ةيعرفلا ةيلحملا تاباقنلا تناك ىذلا فيعضلا

 طابضنالا فعضب ةلصتملا لئاسملا ىلإ ال ماعلا داحتالا يف ةيتاذ بويع ىلإ

 يف هاودج مدع ماعلا بارضإلا تبثأ دقو .ةدايقلا ىدل ةرمخلاو ميظنتلاو

 بغشلا لامعأ ةراثإ عاطتسا امدنع 2 ماعلا يف الإ .نييقاشيملا لظ

 .عايجلا طاسوأ ىف ايئاقلت ترشتنا ىتلا

 ناك يتلا ةيسايسلا ةجاهإلا بييلاسأ نإف «كلذ نم سكعلا لعو

 تتبثأ «ًاديدحت ةلماعلا ةقطلا ال ءامومع نويلاكيدارلاو ةبقاعيلا اهجهتنب

 نع ةيسايسلا تالمحلا ىف كلذ لجتو ؟ةنورملاو ةيلاعفلا نم ًايلاع أردق

 .تارهاظتلاو ةماعلا تاعامتجالاو «سيراركلاو فحصلا قيرط

 يف هل نأ ىتح «ةلماعلا ةقبطلا دوجول ةيئاقلت ةيقطنم ةليصح بارضإلا لثمي (31)

 . (0 وعر [آنعاعمق, 5كممععم, 20طومقامااعو :ةلغم) ة زيمتم ةيلحم ءامسأ ةيبوروألا تاغللا

 .نايحألا بلغأ يف ةراعتسم ءامسأ ىرخألا تاسسؤملل مدختست امنيب
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 هذه لثم نأ حيحصو .ةرورضلا دنع تاضافتنالاو بغشلا لامعأو
 تعزفأ وأ ءاهتاحومط يف تغلاب امدنع لشفلاب تينم تالمحلا
 ءرشع عساتلا نرقلا نم يريتسهلا يناثلا دقعلا نأ الإ .ةمكاحلا تاقبطلا
 تاذ ةرهاظت ةيآذل ىدصتلل ةحلسملا تاوقلا ءاعدتسال حضاو ليمب مستا
 يف 'ولرتيب' وأ 21816 ماع ندنل يف زدليفابس يف ثدح املثم) رطخ
 ةدع بيصأو نيرهاظتملا نم ةرشع لتق امدنع 1819 ماع رتسشنام
 نييالم حلفت مل .1848و 8 نيماعلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يفو .(تائم
 لعو .ًالانم برقأ "بعشلا قاثيم" لعج يف ضئارعلا ىلع عيقاوتلا
 ناك ةقيض تاهبج ىف ةيسايسلا تاالمحلا نش نإف .كلذ نم مغرلا
 ماع كيلوثاكلا قاتعإ ريرحت نالعإ كلذ ريغب انكمم نكي ملو .اقح االاعف
 ديكأتلاب ًانكمم نكي مل امك .1832 ماع 'حالصإلا نوناق' الو 9
 عناصملا عاضوأ ىلع ةباقرلاب - ةيلعافلا ةليلقلا  ةصاخلا تاعيرشتلا رادصإ
 لواحت ميظنتلا ةئيسلا ةلماعلا ةقبطلا انيأر ءاذكهو .اهيف لمعلا تاعاسو
 ةيلاكيدارلا اهب مستت يتلا ةجاهإلا بيلاسأب اهفعض نع ضيوعتلا
 رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف ' عناصملا ةجاهإ" تناكو .ةيسايسلا
 حاجتحالا ةلمح تناك املثم ةيلحملا تاباقنلا فعض نع ًاضيوعت
 هذاقنإ نكمي ام ذاقنإل ةلواحم *7"لدوبلوت ءادهش" يفن دض ةيعامجلا
 .1834 ماعلا دعب اهرايهنا دنع "ةماعلا تاباقنلا" ماطح نم

 ًارارمتساو ةوق ءاهرودب ءتدمتسا ةيبوقعيلا ديلاقتلا نأ ديب

 ناكم ىف ءارقف مهنوك درجم نكي مل مهعمج ام نإف .ددحلا نويراتيلوربلا

 دادعأب ًاعم نولمعي مهنأ يف لثمتي مهتايح رهوج نإ لب .دحاو
 ناكو .ضعب ىلع مهصعب لودمتعيو لمعلا ىف نونواعتيو 2 ةمححض

 هنود نم نيرداق اونوكي ل مهنأل ديحولا مهحالس وه بلصلا نماضتلا
 ال ةنماضتم ةعامج مهنأ وهو .مهتوقل مساحلا ديحولا ردصملا راهظإ ىلع

 .ساتكلا أله نم 05-364 ص . سداسلا لصفلا رظنا 32)
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 اوضفت ال" ةرابع «تلاز امو .ءتحبصأو .اهنع ءانغتسالا نكمي

 مهقاثيم يف ىلوألا ةيصولا يه «ىنعملا اذهب تاملك وأ «"تارضالا

 نوحشملا تعنلا هب ىصلي يدلا) بارضإلا دسفي نم ادغو .يقالخألا

 ضرملا وهو "ءادوسلا قاسلا" براقي يذلا .'" دوسألا' وهو ًايقالخأ

 نإ امو .هلهأ نوخي يذلا اذوهي وه (ةيشاملا ررغص سيصي يذلا يدعملا

 ةفص مها رهاظن تزواب ىتح « يسايسلا يعولا ريكاوب نوبستكي اوأدب

 مث كلت وأ ةبسانملا هذه يف نيطخاسلا "ءاغوغلا" باتنت يتلا تاوزنلا

ىلإ برقأ تحبصأو 6 م,باقعأ ىلع نوئفكتي
 .ةايحلاب معفم مرمرع شيج 

 يف ةيساسألا ةيضقلا ةلماعلاو ىطسولا نيقبللا نيب عارسصلا حبصأ

 سلجم يف ءاضعأ ديياشيلا نم ةينامن ناك 194 ماعلا ةيابن يفو

 اى 49 ءاعلأ ٠ لولحيو .ةنسلا كلت سيراب ة ةروث يف افلأ شع

 000 ةنيدملا سلجم يف دعاقملا فصن وحن نولتحي نويقاثمملا

 ادهع مدقأ ديلاقت ةمئث تناك . ةبقاعيلاو ةلماعلا ةقبطلا ديلاقت تحتو

 لامعأو :رشاملا لعفللو .رخآو تقو نيب نيسئابلا ة ةرهمج اهب موقت ى يتلا

 تناكو . .قيرع خيرات ءاينغألا لزانمو رجاتملاو تالآلا ريمدتو «بغشلا

 ريمدت تاجوم ىف كل لج .ىوصقلا هد وذح- ل سما مهب لصو

 ةددهم تناك يتلا ةرثعتملا ةيوديلا تاعانصلا تحاتجا ىتلا تالآلا

 ةرمو «1810-1811 ماع ةيناطيربلا حيسنلا تاعانص لثم) تالآلا لوخدب

 طساوأ ىف ةيبوروألا ةراقلا يف حيسنلا تاعانصو .1826 ماع ىرخأ

 اهالقعلب 4 87 ى1ممرع هز طمطمتل» اد كة عام مم 48-49 033(
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 امك ءنايحألا صضعب ىفو ٠ .(نرقلا كلذ نم تانيعبرألاو تانيثالثلا
 نم ًافورعم الكش هلم بغشلا لامعأ تناك ءارتلجنإ يف لاحلا تناك
 ال .يذلا لامعلا نم ةمظنم تائف هسرامت يعامجلا طغضلا لاكشأ
 لامعلا نم تاعامجو .مجانملا لامع لثم «تاالالل ءاذعلا نورمضي
 هيب اوعمج نيذلا ةداحلا ةيلزنملا تاودألاو جيسنلا تاعانص يف ةرهلا
 تلا ريع نم مهئالمزل مهتهجاوم يف مظنملا ساهرإلاو لادتعالا
 ةلاطبلا نم ءايتسالا نع اريبعت هذه بغشلا لامعأ تناك اميرو .تاباقنلل
 لاعفألا هذه نوكت نأ نكمي ءةروثلا حضن تاالاح ىفو . .عوجلا نم وأ
 ال و «ةمساح ٌةوق ًايسايس نيجضان ريغ ءاسنو لاجر بناج نم ةرشابملا
 .ةيسايسلا ةهجولا نم ةساسح ةنكمأ وأ ىربك ندم يف تثدح اذإ اميس
 قوف ديدشلا اهلقثب ثادحألا هذه تقلأ «1848و 1830 نيماعلا ىفو
 لإ ةئداهلا تاجاجتحالا هعم لّوح امم طخسلا نع ريبعتلا غيص
 .تاضاعتنا

11 

 'ةيراتيلو رب" تاكرح كاذنآ ةيلامعلا تاكرحلا نكت مل مَن نم
 اهتيجولويديأ ثيح نم مأ اهنيوكت ثيح نم ءاوس .ةملكلا ىنعمب
 ةكرح ىتح وأ «لماعملاو عناصملا لامع مضت نكت مل اهنأ يأ ءاهجماربو
 ةكرتشم ةهبج تناك اهنإ لب .نيروجأملا لامعلا ىلع اهتيوضع رصتقن
 زكارملا يف) ءارقفلا نيحداكلا لثمت يتلا تاعزنلاو ىوقلا عيمج مضن
 .ليوط تقو ذنم ةمئاق ةكرتشملا ةهبجلا هذه تناكو .(ًاساسأ ةيرضحلا
 نم ردحتت تناك .ةيسنرفلا ةروثلا مايأ ىتح ءاماعلطتو اهتاماعز نأ ريغ
 ال ,ةقاعبلاف .ةيلاكيدارلاو ةيلاربيللا ىطسولا ةقبطلا طاسوأ
 .(نيجضانلا ريغ نييراتيلوربلا نم نيحماطلا نع كيهان) نولورستماللا
 تناكو .ةيبعشلا ةيسيرابلا ديلاقتلا ىلع ةدحولا عباط اوفضأ نيذلا مه
 ةهبجلا نأ يف لثمتت 1815 ماعلا الت يذلا هضولا يف : ةذجلا رصانع
 كولمللو .ةيلاربيللا ىطسولا ةقبطلل ىدصتت تحار ةكرتشملا
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 جمانرب ناك اهفوفص دحو ام نأو ءءاوس دح ىلع نييطارقتسرألاو

 عناصملا يف ةلماعلا ةقبطلا نأ نم مغرلا ىلع ءاهتيجولويديأو ايراتيلوربلا

 نم اجضن لقأ ءاهلمجمب «تناكو ءدعب ترولبت دق نكت مل لماعملاو

 عزن دقو .ةيسايسلا ةهجولا نم ءارقفلا نيحداكلا نم ىرخألا حئارشلا

 لتحت يتلا ةيرضحلا ريهامجلا' جمد ىلإ ءاوسلا ىلع ءاينغألاو ءارقفلا

 ةيسايسلا ةيحانلا نم 7" عمتجملا يف ىطسولا تائفلا نم ىندأ ةلزنم

 ساسحإلا" نم نوفوختملا ناكو ."ةلماعلا ةقبطلا" وأ "ايراتيلوربلا" ىف

 اذه نأو «ةنهارلا عاضوألا يف ًايلخاد ًاضقانت ةمث نأب ٌةدح ديادتملا ماعلا

 مييقتلاو ليدبلا اهفصوب ةيكارتشالا ىلإ نوليمي ©””"رمتسي نل عضولا
 .ةلاحلا كلتل ايركف لوبقملا ديحولا ىدقنلا

 اطاشن رثكألا رصانعلاف .ةلثامم ةلاح ةديدجلا ةكرحلا ةدايق ترهظأو

 .ةديدجلا ةيعانصلا ايراتيلوربلا نم نكت مل ًايسايس ًايعوو ًايلاضن ًاعافدناو

 ىلع نييلحملا لامعلاو «نيلقتسملا نيينفلا نييفرحلاو «ةرهملا عاتصلا نم لب

 لبق اولمعو اوشاع املثم نولمعيو نوشيعي اوناك نيرخآو «قيض قاطن

 .ةعابطلا لامع ناكو .ةدح رثكأ طوغض تحت نكلو «ةيعانصلا ةروثلا

 عيمج يف نييباقنلا لئاوأ مه مهلاثمأو نوطايخلاو تاعبقلا وعناصو

 ءمضت زديل لثم ةنيدم يف نييقاثيملا ةدايق ةاون تناكو .ًابيرقت لاوحألا

 لامع نم ةعضبو «يودي لونب جاسن ىلإ لوحت اراجن ءدوهعم وه امك

 لاجرلا بلغأ ناكو .فوصلل ًاطاشمو «بتكلل ًاعئابو ءنيموايملا ةعاطلا

 .عانصلا ءالؤه نم ةينواعتلا نيوأ رتسملا ئدابم اوقنتعا نيذلا

 1 5600ه 8ةكبصسلاب ز7مرع ربتتنام ؟نرو زب 0 هتناودءارامتتم دلو مععيوودمو نم (34)

 نعنع“ 0/1111: ءاعرب دسلأآ كا نةدزم نطعم 1١ هم ءايموع (8ععاتمست عم. مطب 1547),. م. 4. ةمصه

 1[ 01075 0قأك ب 221م 0 هوعطأ ورم لم 1056© لع» ل طمتزم» [لروعم» لمرور 101 أ كك 7019

169 .0 

 ادمن 31 عراطت ةطقتتب 1 07| ءوانا 1ع عز1 1180م 5م عاوأز ورسم هتف ؟معزوإم م0671 (35)

 ([ا.عامجت عن مع مط. 1847]), ةقل [كنعوون طقأكتمب 1طاكل.. م. 71
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 ةقبطلا نم نييعويشلا لئاوأ ناكو .نييوديلا لامعلاو «نييكيناكيملاو
 .نيطاينملاو .نييفرحلاو .نيلاوحلا ةموامملا لامع نم ةيناملالا ةلماعلا

 نوكراشملا ناك املثم) ءاونوكي ملو .ناوطنأ ناس غروبوف يف ميدقلا
 رفسأ املثمو .ليفنال يف نييراتيلوربلا نم ««157] ماعلا ةنوموك يف
 (ضيأ ىدأ هنإف .هذه ةلماعلا ةقبطلا يعو عالق ريمدت نع ةعانصلا مدقتن
 1850و 1820 نيماعلا نيبف .ىلوألا ةيلامعلا تاكرحلا هذه ةوق ضيوفن ىلإ
 نمو «ةيسايسلا ةيبرتلاو يتاذلا مَّلعتلا ةلماعلا ةقبطلا اهيف سرامتل تاسسؤملا نم ةفيثك ةكبش ةيناطيربلا ةكرحلا تدجوأ «لاثملا ليبس ىلع
 زكارمو .«نيوأ اهب رشب يتلا 'مولعلا تاعاقو" «"نييكيناكيملا دهاعم '
 دهاعملا هذه نم ةئمعبس ايناطيرب يف ناك .1850 ماعلا لولحبو .ىرخأ
 نوسمحخو دحاوو ةئم اهنم .(يسايسلا عباطلا تاد زكارملا ىلإ ةفاضإلاب)
 يناعت تناك اهنكلو ,©6 ايخأألل ةفرغ ةئمعبرأو ءريشكروي ةعطاقم يف
 .لومخلا هارتعا وأ رثدنا دق ناك اهرثكأ نإ ىتح .يجيردتلا طاطحنالا

 ناك ءاهدحو ايناطيرب ىمف .دحاو ءانثتسا ةمئ ناك
 نوج :اهنمو ءاهجاتنإ لب مهادايق ميظنت اوأدب دق نويراتيلوربلا
 .نيوأ عابتأ نم ىدنلريوإلا نطقلا لازغ (ل]هطه 1001616إ])) يترهود
 دوج نترامو (1021' [1عماطان0”7) كروبيه ىمود مجانملا لماعو
 نويلحملا لامعلاو ةرهملا نوينملا عانصلا نكي و . (31ةماتس 100©)
 عناصملا لامع نإ لب .«.بسسحف نييقاثيملا بئاتك نولكشي نونوبغملا
 جراخ امأ .ًانايحأ مهنيب ءامعزلا ىتح وأ «نيبراحملا ةمدقم يف اوناك
 نيفعضتسملا ةئف ىلإ برقأ مجانملاو عناصملا لامع ناكف ءايناطيرب
 مهرومأ اولوتي نأ ءالؤهل ختُي ملو .ءالكولا تاعامج ىلإ مهنم

 ا جطعا [1ان1مععماأع, 6 1 عانوا مو* ]رواة ادن1 65 0 رمية عالكأ7]7© كل14 110 عىزقرم (36)
 مهامزع ]851 (!ط/ هت 51 [١ ودع هدام [لمزو عىوزاإب طععمور 1957)ر م. الآل1
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 .نرقلا رخاوأ يف الإ مهريصم نع نيلوؤسم اوحبصيو مهسفنأب

 .جاجتحاللو «سفنلا نع عافدلل ةمظنم ةيلامعلا ةكرحلا تناك

 تاودأ نم ةادأ نم رثكأ ءارقفلا نيحداكلل ةبسنلاب تناك اهنأ الإ .ةروثللو

 اومدقي مل نويلاربيللا نويزاوجروبلاف .ةايح بولسأ تناك دقل ؛لاضنلا

 مهدعو يتلا ةيديلقتلا ةايحلا نم خيراتلا مهعزتنا لقف ؛اًئكيش مهل

 ةايحلاب ةلص امهيلكل نكي ملو .اهيلع ظافحلا وأ اهتداعتساب ًاثبع نوظفاحملا

 لثم اهل ناك ةكرحلا نأ ريغ .ديازتم وحن ىلع اهيلإ نوّرجني اوحار ىتلا

 ىذلا ةايحلا بولسأب «ىرحألاب «وأ ةيديلقتلا ةايحلاب طابترالا اذه

 :ةيلاثملا «ةيلاضنلا «ةيلكلا ةيعامجلا مهصئاصخب «مهسفنأل هوراتخا

 وه لاضنلا ناك ىتلا ةكرحلا هيلع يوطنت تناك ام كلذو .ةلزعنملا

 ةايحلا بولسأ ىلع تغبسأ ةكرحلا نإف «ءكلذ لباقمو .ىلعفلا اهرهوج

 ةروطسألا تضرتفا دقو .فدهلاب ساسحالاو كسامتلا عباط اذه

 مهريثي نيزجاعلا لامعلا ريغ مضت نكت مل تاباقنلا نأ ةيلاربيللا

 مه ءرمألا عقاو يف ءاوناك نيزجاعلا نأ الإ ؛مهل ريمض ال نوبغاشم

 رثكألا مه ةءافكو ءاكذ رثكألا لامعلا ناكو «تاباقنلا ىلع ًالابقإ لقألا

 .تاناقنلل مهتلناسم يف ةبالص

 امدقت رثكألا ةلثمألا ىه ةميدقلا ةيلحملا تاعانصلا تناك امير

 ةلثمألا هذه نمو .ةرتفلا كلت لالخ هذه "لمعلا ماوع" ىلع ًاروطتو
 ةاصعلا نوجاسنلا مهو «نويل يف ريرحلا ةعانص يف نيلماعلا تاعامج

 ريبعت بسح اوناكو «1834 ماع ىرخأ ةرمو «1831 ماع اوراث نيذلا

 اوقلخف «مهبساني نكي مل ملاعلا اذه نأ اوكردأ دق" (31ءطءاءإ) هيليشيم

 مالحألا نم يقالخأ سودرف ىفو «ةمتعملا ةبطرلا ةقزألا ىف هل اليدب

 ناتكلا يجاسن لثم ىرخأ تاعامح ةمث تناكو تيرا ةرلاو

 ةيبوقعيلا ةينارهطلاو ةيروهمجلا حورلاب نيعبشملا نييدنالتوكسالا

 دهعمو «ريفوتلا كونبو «نامزديرت ةبتكمو ؛«عريبتديوس تاقطرهو

 1مم ]1ك10[خنتنع, 701. (0006361 (1959), م. 8 037)
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 تاعامتجالاو .«مسرلا ةيميداكأو «ةيملعلا ةبتكملا يدانو .كيناكيملا
 ىعئاب ةيعمجو «لافطألا سرادمو «لادتعالا طباورو .ةيريشبتلا
 صدر مروجو زوم 339 هبال مرفسند ليلد ةيبدألا ةلجملاو ءهروهزلا
 حورلاو .ىقبطلا ىععولا ناكو .عبطلاب ةيقاثيملا ةعزنلاو «(07050716167)
 امنأش «ةايحلا هذه صئاصخ نم مهؤاردزاو نيعماقلا ةيهاركو ,ةيحافكلا
 نينيدم اونوكي ملو .جيسنلا لامع اهمدختسي ىتلا لزاغملاو لاونألا نأش
 أم وه ةأيحلا هله يف مهل أم لك ناكو .مهروجأ الإ عيش ءاينغألل

 .مهيديأب ءايعامج . ه وعنص

 .يمادقلا لامعلا ىلع رصتقت مل ةتماصلا ميظنتلا ةداعإ ةيلمع نأ ديب
 ىف زكرمتت «نايحألا رثكأ يف ؛تناك يتلا *ةباقنلا" ىلع تسكعنا دقف
 امك .مهرّدو دنالربُمثرون مجانم يف لوألا ةيدوثملا ةسينكلا ةيعر طاسوأ
 ةيلدابتلا لامعلا تايعمج اهيف ترشتنا يتلا قطانملا يف ترهظ اهنأ
 69 .ثكنال اميس الو .ةديدجلا ةيعانصلا قطانملا ىف ةفاثكب ةقيدصلا
 ءاسنلاو لاج رلا نم فالآب اهسفن نع تربع اهنأ كاذو اذه نم مهألاو
 تادلب نم اوفحز امدنع ةلحوملا عراوشلا مهب تظتكا نيذلا لافطألاو
 تارهاظت يف لعاشملا نولمحي مهو «ةريغصلا ةيعانصلا ريشكنال
 ليدكور رجاتم تمانتو اهيف ترشتنا يتلا اهسفن ةعرسلاب «نييفاثيملا
 .رشع نماثلا نرقلا نم تانيعبرألا رخاوأ يف ةينواعتلا

 «فوسليف تنأ :ةديسلا تلاق' :كوكيب .ل ساموت هياور ىف درو امب كلذ نراق (38)
 لماشلا ريونتلل عورشم ' وأ ؛ "يفسلفلا زاغلا" ةامسملا ةلاقملا فلؤم تنأو .ةيرحلل قشاعو
 هوست و ]مدع طءوعمعاعب ملة عزام 4 طعزل ([.نرولمرن: [1نماءاطقطت, : ىف «" ى رشرلا لقعلل

1818( ْ 
 ةقادصلا تايعمج ءاضعأ نم ةبسن ىلعأ ريشكنال يف تطشن .1821 ماعلا يف (39)

 فصن نم برقي ام رشتنا «1845 ماعلا يفو ؟؛(ةئثملا يف 17) ناكسلل يلامجإلا ددعلا عم ةنراقم
 ممم زكعممأ لوطص [1عماطعت“ : رظنا . ريشكرويو ريشكنال ىف "نيبيرغلا ءالمزلا" زكارم
 6 هول عر, 1م 1 عرعلأو» ك0 عاعاأ1 6ك 70 1ظ0110[|0101010 5-1815 ( 3/1 ةمءعطعواعم: 8مل مصع] عذاعت

 [لروز ب عيوزاوب ©ععوور 1961), 2. 3 01031

102 



1 

 عةرتفلا كلت م خيرات انعجرتسا ادإ أننإف .هلك كلذ نم مغرلا ىلع

لا نيحداكلا ةوقأ نيب احضاو اخراص أضقانت دحلن
 ءاينغألا 00 يقل ءارق

نيحداكل .الؤهل ةيلعفل مظنلا ةردقلاو : ههج
 دقف «ىرخأ ةهج نم 

حالتلا دجوأ يذلا رصنعلاو ًاميظنت هنم رثكأ | "5ك '
 يف ىتح م

 ةيدلقتلا تاراعشلا نم ةئفح نم رثكأ 1 1 0

 اتوص اوحبصأ نيذلا نيفاحصلاو ءابطخلا نم ليلق ددعو .ةيلاكيدارلا

 نم رخا ليلق ددعو 1794-1855(2) رونوكوأ سوعريف لثم ءءارقملل

 مهرلف نأ مهنم نيلضانملا ىمادق ركذتيو . رطل“ عمرعرب رى نر“ لثم فحصلا

 انيدل ناك" :رابكلاو ءايرثآلا هجو ىف فوقولا ىف لثمتي ناك كرتشملا

 ًارطاخ نأل ءمسالا كلذ بحت يتدج نكت ملو .يندور همسأ بلك
 ابيرغ

 بقلب هيلع معنأ يذلا « ندور لاريمدألا نأ نع اهدلخ يف رودب ناك

 كلذك ةصيرح زوجعلا ةدبيسلا تناكو .بعشلل ًايداعم ناك « "سراف '

 نأو .نيفلتحم نيصخش اناك ندبوكو تيبوك نأ يل حضوت نأ ىلع

 .ىطسولا ةقبطلا نم ةيعاد ريغ ريغ ندبوك نكي مل اميف ٠ ءالطب ناك تيبوك

 نلوج ةروص تناك ءديعب نمز ذنم اهركذتأ تلز ام ىتلا روصلا نمو

 .ةربإلا لغش نم ةحول بناج ىلإ ةعوضوملا 0(9طط 8:هو0 تسورف

 نطنشاو جرو ريغص لاثمت نم ةبرقم ىلع .ةخوسنم ىرخأ موسرو

إ ةروصلا ىلعأ يف دتمب طخ ريشيو ,ينيصلا فزخاب
 نم دج امن ىل

 .1839 ماع تروبوين يف لشافلا "نييقاثيملا" درمت ميعز (40)

00 



 َرثكأ ناكو .. ...ءاسعتلا نياهلهملا نيذوبنملا مساب يضاقلل ةضيرع
 اكشب دحأ لك حابص انروزي .. . .حيسك يفاكسإ انيلع ًاددرت نيرئازلا
 تلاز امم 71 5107 ةفيحص نم هحسب هعمو ءةعاسلا ماظتنا مظتنم
 اهّصق مث ءرانلا ءامأ ةفيحصلا فيفجت ًايرورض ناكو ."سوغريف ةلاسر' عيمجللو هل أرقي وهو انترسأ دارفأ دحأ ىلإ عمتسيل «ةعبطملا ةبوطر اهيف
 دعبو .سدقملا هبش صنلا اذه نم دحاو رطس فلتي الئل ةانأو ةيانعب
 دقوملا رمجب هوذغيو ءءودب ريصقلا هنويلغ نخدي يرال ناك .كلذ
 ,67”* هيظعلا سوغريف ةلاقم يف ةدراولا ةلاسرلا ىلإ دبعتملا نمؤملا عوشخب عمتسيل هتسلج يف لدتعي مث ءانايح

 :قيسنتلا نم ليلقلاو «ةدايقلا حور نم ليئضلا الإ ةمث نكي ىل
 ىلإ 1835و 1834 نيماعلا نيب ةكرحلا ليوحتل ًاحومط رثكألا ةلواحملاو
 ةروصبو ةعرسب تراهمنا « " تاباقنلل ماعلا دامتالا ' يهو ,ةمظتنم ةكرح
 «نييلحملا لامعلا عمتجم طاسوأ يف يوفعلا نماضتلا .تاللاحلا نسحأ ىف .دهشن انك اوسلا ىلع ةيبوروألا ةراقلاو ايناطيرب يفو .ةسئاب
 تحت اوشاع املثم .«نويل يف ريرحلا لامعك ءاوتام نيذلا لاجرلا نيبو
 :عوجلا وه اهلمش ليو ةكرحلا هذه عمجي ام ناكو .ءاقشلا ةلظم
 ايناطيرب ىف .ةميزهلا اهب قحلأ ام امأ .لمألاو «ةيهاركلاو ,سؤبلاو
 وهف 01848 ماع ةروثلا اهيف تبهتلا يتلا ةيبوروألا ةراقلا يف امك ةيقاثيملا
 قمعو ددعلا ةماخض نم اوغلب مهنأو .ًاعوج نوروضتي اوناك ءارقفلا نأ
 ميظنتلا ىلإ نورقتفي اوناك هبنأ ريغ .ةروثلا ىلإ مهعفد ًادح سأيلا
 -يحداكلا ةكرح ىلع ناك 1848 ماعلا لولحبو .يعامتجالا ماظنلا لع رباع رطخ نم رثكأ وه ام ىلإ مهدرمت ليوحتل نيمزاللا جضنلاو
 ةقمطلا اهتأشنأ ىتلا ةيبوقعيلا ةكرحلل لئثامملا ليدبلا روطت نأ ءارقفلا
 1 .1794و 1789 نيماعلا نيب ةيروثلا ىطسولا

 ل ا ا 0/ 0 5001821 110171 2 7015. (020013.,1 041

 11 نيءطتسومر هم (20., 1903), 201. 1, 163-05
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 نيدلا :ايجولويديألا

 هفطاوع ىلع ءناسحإلاو لمألاو ناميإلا رطيسي ًابعش ىنطعأ'

 ناكم ريغ ايندلا هذه ىري ال ًابعش ؛ىويندلا هعشجو ةشايجلا

 رظني نأ ملعت ًابعش ؛ىرخألا ةايحلا وهف مألا هنطو امأ ءجحلل

 رقفلا تافص نم ةيحيسملا ةلوطبلا يف ام ىلإ رابكإو باجعإب

 عيمجل ركبلا نبالا حيسملا عوسي يف دبعيو بحي ًابعش ؛مالآلاو

 : كل لوقأ .لماشلا صالخلا ةادأ هبيلص ىف ىريو «نيفعضتسملا

 ةميزه ىلإ رمألا لوؤيسو «لاقلا اذه ىف لكشت ًابعش ىنطعأ

 نوكيس اهيف ريكفتلا درجم نإ لب ءبسحف ةلوهسب ةيكارتشالا
 ."... .اليحتسم

 .(ةيكيلوثاكلا ةنطاوملا) 114::0”2 ©ه11ه11عم ةلجج نم

 نويكولوملا نوحالفلا) دقتعا ءهمدقت نويلبان أدب امدنع نكلو"

 طافاشوب ىداو ىلإ طبهيس ىذلا دسألا وه ناك هنأ (نوقطهملا

 اره نا[ (نهانمآ1 عمر انآ. !آ. م. 122, ةصل آس ول آمةصعر ”*]11 50تكوللعمتم ءا1ع (1)

 نانعوأ1 مدع 50ءاملع معالم معمصنف ةسمقاأم عالق نا (021616112وب** زصن أهم آال223غ10ب

 تقال( )2 هرتمع لأ د0 ادم عممنام, 4 ؟لك (ةكتامصم: فذ. ن1, 1950-1949), م. 144
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 لحمو لاجدلا رصيقلا حيطيس هنأ ةينيدلا مهمينارت مهئبنت يذلا
 ىف نويكولوملا زهج «هيلع ءانبو .يقيقحلا ضيبألا رصيقلا هناكم
 همامأ اولثميو «نويلبان ىلإ هجوتيل هوأيهو مهنم ًادفو وبمات ميلقإ
 ."باحرتلاب هولبقتسيو «ضيبلا هبايثب

 . "”!ايسور "0 . نع تاسارد ءنزوائسكاه

1 

 يف اهنومدختسي يتلا تاحلطصملاو ُرمأ ملاعلا نع سانلا هنظي ام
 ماعلا ءاجرأ فلتخمو . خيراتلا لحارم بلغأ يفف .رخآ ٌرمأ اذه مهريكفت
 ادع ام .سانلا رثكأ مدختسا .(لوألا ماقملا يف نيصلا ينثتسن امير)
 مهفل يديلقتلا نيدلا نم تاحلطصم «نيررحتملاو نيملعتملا نم ةنفح
 صضعب يف 'يحيسم' ةملك هعم تحبصأ ًادح غلب رمألا نإ لب .ملاعلا
 كلذك رمألا دعي لو ."ناسنإ" ىتح وأ "حالف" ةملكل ةفدارم نادلبلا
 انعام .1848 ماعلا لبق لحارملا ىدحإ يف ابوروأ نم ءازجأ يف
 نيتروثلا لعفب لوحتلا اهبصُي مل يتلا ةقطنملا جراخ ةعقاولا فارطألا
 ال يتلا ءامسلاب هبشأ ءيش نم نيدلا لوحت دقو .ةيسنرفلاو ةيعانصلا
 ءضرألا هذه قوف وه ام لك ىلع يوتحتو ءاهنم برهلا ءرملا عيطتسي
 دوجولا حمالم نم ريغتم دودحم ميظع حّملمو «باحسلا نم ةلظم ىلإ
 لع «ةيجولويديألا تاريغتلا نيب قمعألا ريغتلا وه كلذ ناكو .يرشبلا
 ًاضرتفم ناك امث ًايعادتو ًاضومغ رثكأ تناك ةيلمعلا هراثآ نأ نم مغرلا
 .قالطالا ىلع ةقوبسم ريغ لاح ةيأ ىلع «راثألا كلت تناكو .لبق نم

 دقل .ريهامجلا ةنملَع «عبطلاب ءوه ًاقوبسم نكي مل يذلا رمألاو

 من عنكأ طوقصت اانللاوع 83 ان جرا طور ئعم-خططعم طابع, ىو عر ةطع» للع (2)

 رو رنج 2ك قس لع, لوك 1” هاى ءطعرو رس ]دعطعلمرت0عاع 6 1 قدا عزم كاد

 عيييامو لك, 3 هلك. (آكممصصمت عت طمطسصب 1854-1847 ؟هأ. 1, ص0 58
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 فوزعلا نم ًاعون اورهظي نأ نيررحتملا ءالننلا طاسوأ يف ًافولأم ناك

 ءادأ ىلع «هسفن تقولا ىف «ديدشلا صرخلا عم «نيدلا نع معانلا

 امأ .0(ةبترم ىندألا تاعفلل ةنسحلا ةودقلا اوحرطيل) ةيسقطلا تامهملا

 ناكو .ريثكد اميرو تيقت رثكأ «نهسنج تانب ةداعك «َّنك دقف ءءاسنلا

 ءٌيولع نئاكب «ةينفلا ةهجولا نم «نونمؤي نوملعتملا نوبدؤملا لاجررلا

 «بسحف ةنوئيكلا ىلع همامتها رصقي «مهرظن ىف .هنأ نم مغرلا ىلع

 ريغ تادابع ةيأب سانلا لاطي وأ .ةيناسنإلا ةطشنألا يف لخدتي الو

 زاتمي ناك ىديلقتلا نيدلا نم مهفف وم نأ الإ .هدوجوب فيطللا رارقإلا

 اذإ فلتختل مهؤارأ نكت ملو .نايحألا رثكأ ىف ءادعلابو «ءاردزالاب

 ساليال ميظعلا يضايرلا ماعلا نإ لاقيو .الملا ىلع مهداحلا اونلعأ

 ةبقلا ةموظنم يف هّللا عقوم نع هلأس ىذلا «نويلبان باجأ (آةماةعع)

 اذه ىلإ ىل ةجاح ال «يديس اي' :هلوقب ءاهروصت ىتلا ةيوامسلا

 ةيحيسملا نأ ريغ ءايبسل أردان ارمأ حيرصلا داحلاإلا ناكو ."ضارتفالا

 نيرينتسملا موقلا ةيْلِعو باتكلاو ءاملعلا طاسوأ يف ةردن رثكأ تناك

 ناك ادإو .رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىف ةيركفلا تاراسملا اوددح نيذلا

 ءرشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف بخنلا طاسوأ يف ةرهدزم ةنايد نم ةمث

 ةيداعم «ةريئتسم «ةينالقع :رارحألا نيينوساملا ةنايد تناك امنإف

 .ت ونهكلل

 ةيدأتملا تاقبطلا طاسوأ يف ةيحيسملا نم عساولا روكذلا درجت دوعي

 تناكو ءرشع نماثلا نرقلا لئاوأو رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةملعتلل

 يف «هروص حضوأ يف «كلذ ىلجن دقو «ةعفان ةلهذم ةماعلا هراثآ

 انوروأ هب تيلتبا ىذلا ةذوعشلاو رحسلا ةمهتب تامكاحملا دهع ءاضقنا

 ةمهتب تامكاحملا دهع هلبق ىضقنا املثم «ةدع ًانورق ىطسولاو ةيبرغلا

 ةروصلا يه هذهو «"سدقملا ةوخألا طابر ىف ءانل ًاقيقش ريبكلا ىنثولا ادغ دقل“ (3)

 ةصامدتم :رظنا .ليبنلا يسلدنألا ديسلل وداكام وينوطنأ [نابسإلا رعاشلا] اهمسر ىتلا

 لما ةعطقلم, 2هعدتوع مصصاءامعب مم. 152-154
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 نأ ريغ .شيتفتلا مكاحم نم تارارقب ًاقارحإ مادعإلاب ماكحألاو ةقطرهلا
 تاقبطلا لع الو ءايندلا تاقبطلا ىلع ًاليلق وأ ًاريثك رثؤي مل كلذ
 ال ةيجولويديأ ةغل ةيأ ريثأت نع ىأنمب نوحالفلا لظ دقف .ىطسولا
 كيهان .«سدقملا باتكلاو .نيسيدقلاو «.ءارذعلا ةنسلاب مهيلإ ثدحتن
 .رهاظلا ىف ةيحيسم ةعنقأ ءارو اورّتست نيذلا حاورألاو ةهلآلا ىمادق نع
 اوناك نيذلا عانصلا طاسوأ يف هروذج دمي ينيدلا ريغ ركفلا ناكو

 رثكألا مهو «نويفاكسإلا ذخأو .ةقطرهلا ىلإ قباس تقو يف نوفرجنيس
 بوقعي لثم ءايلوأ مهنيب نم جرخ دقو  ةلماعلا ةقبطلا يفقثم نيب ةرباثم
 عيمج يف انييف يف ءاوناكو .ةيهلإ ةوق ةيأ يف كشلا نودبي  همثوب
 ليق ذإ ؛ةبقاعيلا عم تفطاعت يتلا ةديحولا ةيفرحلا ةعامجلا مه لاوحألا
 ريغ نكت مل تاكرحتلا هذه نأ ريغ .هللاب نونمؤي اونوكي مل ءالؤه نإ مهل
 ةرهملا ريغ لامعلا نم ةضيرعلا ريهامجلا تلظ دقف .ةفيفط تاجومت
 .ةذوعشلاب وأ قيمعلا اهناميإب ةثبشتم ندملا يف ءارقفلا تائف ىتشو

 ةقبطلا طاسوأ ىف ىتح ًالوبقم نيدلل نلعملا ءادعلا نكي ملو
 ةرياغم ةرينتسم ةيمدقت ةينالقع ةيجولويديأ نأ نم مغرلا ىلع .ىطسولا
 طبتري ءادعلا كلذ ناك دقف .طاسوألا هذهل امامت ةبسانم تناك ديلاقتلل
 ىلإ هرودب بستني ام وهو «قالخألا مادعناو ةيطارقتسرالاب مهسوفن يف
 عساتلا نرقلا طساوأ يف ' رارحألا نيركفملا" لئاوأ نإ لب .ءالبن عمتجم
 ( 1 ل11071) ناوج لود ةيح رسمف ؛ بيصن مهمسأ سم مهل نأك رشع

 نم مهني أرشتنم ناك ام راهظإ ىلع رصتقت ال (5401161©) رييلوم بتاكلل

 .اهنم مهروفنو نييزاوجروبلا عزف ىلع لب «بسحف ةيسنج هيرحو داحلاإ
 ىف ةصاخ ةروصب حضاولا) ضقانتلا اذهل ةهيجو بابسأ ةمث تناكو
 نيذلا «ةأرج نيركفملا نيفقثملا رثكأ ىلإ رظنلا يف (رشع عباسلا نرقلا
 نوكيب لثم .ءقحال تقو يف ىطسولا ةقبطلا ةيجولويديأ راشتنال اودهم
 ءانبأ نم .ةيدرفلا مهتمصب .مهرابتعاب 110666(2و5) ربوهو (ظوعم»)
 ةفحازلا ىطسولا ةقبطلا لفاحج تناك دقو .دسافلا ميدقلا عمتجملا
 ةموظنم ىف نارفوتي نيذللا ميظنتلاو طابضنالا ىلإ اهكراعم يف حجاتمحت
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 ءايرظن .داحلالاو ةيردأاللا تناكو .هاجنالاو فدهلا ةددحم ةيقالخأ

 دفو .هل ةيرورض ريغ ةيحيسملا تناك املثم .هاجتالا اذهل ًامامت نيمئاوم

 نأ راهظإل للك نود نم نيدهاج رشع نماثلا نرقلا "ةفسالف' لمع

 .(ءالبنلا نيشحوتملا نيب اهتايلجت اودجو ىتلا) "ةيعيبطلا" قالخألا

 .ةيحيسملا نم لضفأ تناك رارحألا نيركفملل ةعيفرلا ةيصخشلا ريياعملاو

 يتلا ىربكلا رطاخملاو «نيدلا نم ميدقلا عونلل ةبّرجملا دئاوفلا نأ الإ

و يف ةميظع تناك «قالخألل ةيولع ةكرابم نع ٍلختلا اهيلع يوطني
 عئا

 ةدوعش نع يلختلا مهنكمي ال ثيحب ءابغلاو لهجلاب نوفصتي :مومعلا

 .اهسفن ىطسولا ةقبطلا ىلع لب ًايعامتجا ةلوبقم

 نم ديدعلاب اسنرف يف ةروثلا تبقعأ ىتلا لايجألا تلفح

 اهنكلو ةيحيسم ريغ ةيزاوجروب ةيقالخأ ةموظنم ريوطتل تالواحملا

 ىتلا "ىمسألا نئاكلا ةدايع" ةديقع ىنبتب كلذو ؛ةيحبسسملا لداعت

 دئاقع ىلإ ةوعدلاب وأ 421794 ماع رييبسبور لعف امك) وسور اهحرط

 رئاعش سرامت اهنكلو «ةيحيسم ريغ ةينالقع سسأ ىلع ةمئاق ةينيد هش

 تنوك تسغوأ كلذكو «نوينوميس ناسلا لعف املثم) اهسوقطو ةدابعلا

 ىلحم .ءفاطملا رخآ يفو .("ةيناسنإلا نيد" ىلإ هتوعد ىف (©0ه6(2)

 ةينيدلا تادابعلل ةيجراخلا رهاظملا لع ظافحلل مهيعاسم نع ًاعيمج ءالؤه

 سانلا ةماعل ةيقالخأ ةموظنم سيسأتل يعاسملا اولصاو مهنكلو «ةميدقلا

 ريظن ىلع «ءكلذ قوفو «(' نماضتلا" لثم ةيقالخأ ميهافم ىلع موقت)

 سردملا نإ .نيملعملا ةئف وهو «ةماعلا رظن ىف تونهكلا كلس لباقي

 يف هذيمالت نقلي يذلا «نيرخآلا ةحلصم ىلع رويغلا «ريقفلا «ىسنرفلا
 ئوانملا وهو «ةيروهمجلاو ةروثلا ىلإ ةيعادلا ةينامورلا قالخألا ةيرق لك
 ةيروهمجلا ءيحجم عم الإ يقيقحلا هراصتنا ققحي مل «ةيرقلا نهاكل يمسرلا

 رارقتسالا ءاسرإب ةلصتملا ةيسايسلا تالكشملا ًاضيأ تلح ىتلا «ةثلاغلا

 نيعبس ةدم لاوحألا عيمج يف ةيعامتجالا ةروثلا ساسأ ىلع يزاوجروبلا
 مب

+« 

 هيسرودنوك نوناق يف ءانمض ءادوجوم ناك سردملا اذه نأ ريغ .ًاماع
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 يف سيردتلا نولوتي نيذلا صاخشألا" نأ ىلع صني يذلا 1792 ماع
 ةوعدل ءادصأ كلذ ىف دجنو .'نيسسؤم' َنْوِمَسُيِس ةيئادتبالا فوفصلا
 ةماقإ نع اثدحت نيذللا (5ه11050) تسولاسو (©106:0) نورشيش نم لك
 ةماقإ كلذكو 2156 نون ماعرم) " كرتشملا ءاخرلا عمتجم '
 0ع كات اهاعت 7020165) " كرتشملا هأف ىلا تاعمتج تابقالخأ '
 تناتستوربلا ءايقتألا نم ةيبلغأو ءمهتحارص مظاعتت نيذلا رارحألا هيركفملا نم ةلق نيب اهتيجولويديأ يف ةيزاوجروبلا تمسقلنا اذكهو
 يه نايعلل ةلثاملا ةيخيراتلا ةقيقحلا نإف .ءكلذ عمو .كيلوثاكلاو دوهيلاو
 ةيمانيد رثكألا وه .ساقي ال امب .ناك رارحألا نيركفملا عاطق نأ
 ميظع «ةيمكلا سيياقملاب «ناك نيدلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةيلاعفو
 هيبسشت مادختساب هنأ الإ .ةوق «ءىرنس امك ىدادزا دقو .«.توربحلا
 ىتح لاحلا هذه ىلع لاز امو ًارسحنم لب ًانميهم نكي مل .يجولويب
 يف كش الو .ةجودزملا ةروثلا لعفب لوحتلا هباصأ يذلا ملاعلا يف مويلا
 ,كاذنآ اوناك ةديدجلا ةدحتملا تايالولا ينطاوم نم ىيمظعلا ةيبلغألا نأ
 ال فرييغت ىلإ ةيمارلا تالواحملا عيمج نم مغرلا ىلع .لاز ام ةيروهمجلا روتسد نأ ريغ «بلغألا ىلع تناتستوربلا نينمؤملا نم ءرخآب وأ لكشب
 نينيدتملا نأ يف قالطإلا ىلع كش نم كانه سيلو .هعباط يف ًايردأ
 اوناك مايألا كلت يف ايناطيرب يف ىطسولا تاقبطلا يف تناتستوربلا
 الإ .ةديازتم ةروصبو ءاددع نييلاكيدارلا نييردأاللا نم ةيلقألا نوقوفي
 امم رثكأ مهيدل دهعلا كلذ يف ةيلعفلا تاسسؤملا ةغايص يف حلفأ ماثنب نأ
 - .سروفربليو لعف

 هتققح يذلا مساحلا راصتنالا اذه ىلع حضوألا ليلدلا ناك
 .هنع تضخمت ىتلا جئاتنلا يف لثمتي ةينيدلا ىلع ةيناملعلا ايجولويديألا

 (1 عمر عمو [011078نتت, ]65 1115111141 هلك 1ع 1موحمو والت كمانكأب 2 ([©ةعاقإا 5 )4(

 لحب وعدنا, [1957]), 22. 3-4
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 يف لمألا ةرمللو .ةيفط رهلا وأ ءةقشنملا وأ «ةديشرلا ةيحيسملل ةيديلقتل

 ريغ عباطلا بلغ دقو .اهل ةرورض ال ةبحسملا تدغ ءيبوروألا خيراتلا

 انينكتسما ادإ !الذه «:-9 ماع سباالملاو ءزومرلاو ءةغللا ىلع يحيبسملا

 .ءادهشو نكيسيدف سوؤر فوقف ةلاه عضول ةليلقلا ةيبعشلا تاالواحملا

 .ىضم اميف نيرخآ عم رمآلا ناك امك «ىتوملا نيلورستماللا لاطبألا نم

 ةنملعلا نإف ءهسفن تقولا يفو .ةينامور ءرمألا عقاو يف «ةنملعلا تناك

 ىطسولا ةقبطلل ةدوهشملا ةيسايسلا ةنميهلا ترهظأ دق ةروثلا كلت يف

 ةكرح ىلع ةددحملا ةيجولويديألا اهلاكشأ تضرف ىتلا «ةيلاربيللا

 ًايناج تدمتسا دف ةيسنرملا ةروثلا تناك اذإو .اعاستا رثكأ ةيريهامج

 نأ لقعي الف « ءاهتعنص يتلا ريهامجلا نم ةيركفلا اهتادايق نم ًاطيسب

 .”تلعف ام رثكأ ةيديلقتلا اهتعزن ىلع لئالد ِدْبُن مل اهتيجولويديأ

 حورلاب ةيسنرفلا ةروثلا عبشأ ةيزاوجروبلا راصتنا نإف ءانه نم

 يف ريونتلا رصع نم ةردحتملا ةيناملَعلا قالخألا ةيجولويديأبو ةيردأاللا

 يه تحبصأ ةروثلا كلت تاحلطصم نا ثيحو .رشع نماثلا نرقلا

 ةقحاللا ةيعامتجالا ةيروثلا تاكرحلا اهتمدختسا يتلا ةماعلا ةغللا

 ةيجولويديأ تناكو .ًاضيأ ةيناملعلا ةعزنلا هذه اهيلإ تلقن اهنإف ءاهعيمج

 عساتلا نرقلا يف ةيكارتشالا تاكرحلا عيمجو «ةديدجلا ةلماعلا ةقبطلا

 ءاهل ةيمهأ ال ةليلق تاءانثتسا ادع ام «ىلوألا اهتايادب ذنم ةيناملع رشع

 نم ةلق طاسوأ يفو «نيينوميس ناسلا لاثمأ نم نيفقثملا نيب ًاصوصخ

 غنلتياو طايخلا لثم ةيعويشلا  ةيحبسملا ةينيدلا تاعامجلا ءامعز

 هراكفأ تربع ىذلا «نيب ساموت رهتشا دقو .(1808-1871) (ا1/ ال1 م ع)

 تاحلطصم ىلإ حملت ًانايحأ تناك ىتلا ىه اهدحو ةيبعشلا يناغألا نأ عقاولا (5)

 رهشألاو عيشألا ةيروثلا ةينغألا « "ماري ام ىلع ءىش لك نوكيس " ] © 8 لثم «ةيكيلوثاك

 .[ ةيسنرفلا ةروثلا لالخ
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 نييفرحلاو نيينفلا عانصلا راغصل ةيطارقميدلا - ةيلاكيدارلا تاعلطتلا نع
 (17:ع عم نإ 2ءمدم7) لقعلا رصع هباتك يف حصوي هنآل .نيزوعملا
 رهتشا املثم .هللا ةملك سيل سدقملا باتكلا نأ «ةيبعش ةغلب .(1794)
 ىنبت دقو .(1791) (81ج/5 0/ 3/ه) ناسنإلا قوقح رخآلا هباتك ببسب
 هل نيوأ تربور ءارا رشع عساتلا نرَملا نم تانيرشعلا ىف رييغتلا ةأعد

 .ليوط نمزب ةينيوألا طوقس دعبو .اهب هرفكل لب .ةيلامسأرلل هليلحتل
 ىف ةينالقعلل ةيئاعدلا تارشنلا عيزوتب م11: ه/ 5كءعنءر مع ةلج تمافه
 نيذلا لاجرلا نم ريبك ددعو .«لونيدتم نويكارتشا ةمث ناكو .ندملا
 ىلع موقت تناك امنإ ءاهتنلعأ اذإ «ةثيدحلا ةيكارتشالاو ةيلامعلا تاكرحلا ىف ةنميهملا ايجولويديألا نأ ديب .نييكارتشا .مهنيدت ىلع .ءاوناك
 .رشع نماثلا نرقلا ىف ةدئاس تناك يتلا ةينالقعلا

 ءانيأر امك «تلظ ريهامجلا نم ىمظعلا ةيبلغألا نأ شهدملا نمو
 لع رعاشملا بهلت ىتلا ةقيثولا وه لظ سدقملا باتكلا نأو ءاهنيدت ىلع
 ءمتجم يف ريهامجلا اهتعفر يتلا ةيعيبطلا ةيروثلا ةيارلا نأ نم مغرلا
 ةيفلألا ةياديو «ةيعامتجالا ةقطرهلا) درمتلا ةيار تناك ىديلقت يحيسم
 ةيلامعلا تاكرحلا طاسوأ يف ةدئاسلا ةيناملعلا نأ ريغ .(كلذ ىلإ امو
 ردقلاب ةدجتسم ةيرهوج ةقيقح ىلع موهن تناك ةديدحلا ةيكارتشالاو
 .نيدلا نع ةديدجلا ايراتيلوربلا داس ىذلا فوزعلا يهو الأ فسفل
 ىتلا ةيرضحلا ريهامجلاو ةلماعلا تاقبطلا نأ «ةثيدحلا سيياقملاب ءودبيو
 لإ نيدلاب ةرثأتم ءكش نود نم «تناك ةيعانصلا ةروثلا لالخ تزرب
 1 ءرشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا سيياقمب ءاهنكلو «ديعب دح
 يذلا ةالابماللاو لهجلاو داعتبالا فقوم ززعت ةيدبهمت ريكاوبب رثأتت
 لويملا ىتش نم نوبقارملا كلذ ىلع قفتيو .مظنملا نيدلا هاجت هترهظأ
 عزفلا راثأو 21851 ماع ينيدلا ماعلا ءاصحإلا هرهظأ ام كلذو .ةيسايسلا
 ىلإ فوزعلا اذه نم ريبك ردق ىزعيو .هل نيرصاعملا فوفص يف
 ءااذنآ ةمئاقلا ةيديلقتلا سئانكلا تالواحم هب تينم يذلا عيرذلا قافخإلا
 تانطوتسملاو ةريبكلا ندملا لثم  ىربكلا تاعمجتلا عم لماعتلا يف
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 تناك يتلا - ايراتيلوربلا  ةيعامتجالا تاقبطلا عمو  ةديدجلا ةيعانصلا
 ةمث نكي مل «1851 ماعلا يفف .اهتبرجتو ةسينكلا تاءارجإ نع ةبيرغ

 يف ةلوهأملا قطانملا نم ةئملا ىف 38 ىف الإ سئانكلا ةماقاإل ةنكمأ

 يف ةئملا يف 29و ءرتسشنامو لوبرفيل يف ةئثملا يف 31,2و «دليفيش
 ةيرق ىف ةيعرلا نهاك اههجاوي يتلا تاالكشملا نكت و .ماهغنيمريب

 زكرم يف عقدم ّيح وأ ةيعانص ةدلب ىف سانلا ةياده ىلع دعاست ةيعارز

 .يرضح

 «تاقبطلاو تاعامجلا هذه «نذإ «ةمئاقلا ستانكلا تلمعأ دقل

 ةديقعلل ًايلك (ةيرثوللاو ةيكيلوثاكلا نادلبلا يف ًاصوصخ) اهتكرتو
 تعاطتسا يتلا ةديدجلا ةيلامعلا تاكرحلا اهتقنتعا يتلا ةيناملعلاو
 دح ىلإ هعطتست ملام كلذو) رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف اهتلامتسا

 هذه جارخول ايزجم ازفاح ضرعت مل اهنأل 21848 ماعلا لولحب ديعب

 ءًاحاجن رثكأ ةيجاجتحالا فئاوطلا تناكو .(رفكلا ةرئاد نم تاكرحلا

 ةيمئاطلا ةعزنلا اهيف تناك ايناطيرب لثم نادلب يف «لاوحألا عيمج ىفو

 تفققح فئاوطلا نأ ىلع ًاليلد ةمث نأ ريغ .ةخحخسار ةيسايس ةينيد ةرهاظ

 تناك يتلا ةيعامتجالا ةئيبلا تناك امدنع حاجنلا نم مظعألا ردقلا
 تادلبلا يف ةيلحملا تاعمتجملل ةيديلقتلا ءاوجألا ىلإ برقأ اهيف لمعت

 .نيدايصلاو ءمجانملا لامعو ءعرازملا لامع لثم «ةريغصلا ىرقلاو

 شيعت تايلقأ نم رثكأ ادبأ نكت مل فئاوطلا نإف «كلذ ىلع ةوالعو
 .ةلماعلا ةقبطلا نأ ىف كش الو .نييعانصلا لامعلا تاقبط طسو

 ةقباس تاعمجت ةيأ هب ترثأت املثم مظنملا نيدلاب رثأتت ل «ةعامج اهفصوب
 نيب ماعلا هاجتالا ناك ءانه نم .يرشبلا خيراتلا دادتما ىلع ءارقفلا نم

 ملعلا دجو دقو .ةنملعلا يف ددشتلا ىلع زكري «1848و 1789 نيماعلا

 ةايحلا روطت ةسارد ناديم محتفا امدنع ةينيدلا صوصنلل افلاخم هسفن

 ىلع اهل قباس ال ةفاثكب يخيراتلا ثحبلا بيلاسأ تقبطو .ةيرشبلا

 .باتكلا اذه نم رشع سماخلا لصفلا رظنا (6)
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 دي ىللعو .رشع عساتلا نرقلا تانيثالث ذنم اميس الو «سدقملا باتكلا
 هب ىحوأ ىذلا ديحولا صنلا لوحت .نغنبوت يف نيصصختملا نب نيسرادلا
 .«نيدايملا فلتخم ىف ةيخراتلا قئاثولا نم ةعومجم ىلإ «هبتك وأ ءترلا

 (1.جعطتتت قمم نامكال ركنأو .بويع نم ىناسنإلا قيثوتلا هلمتحي ام لكب

 ليجانألا نوكت نأ ( ل نرررر» 12510716 2:71) ديدحلا دهعلا هباتك يف

 ةماقإ مرتعي ناك حيسملا عوسي نأ يف هكش نع فبرعأو ءنابع ةداهش

 لدجلل ريثملا (12890710 281155[5) سوارتش ديفيد باتك نأ امك .ديدج نيد

 نم ةعيطلل قراخلا رصنعلا عزتنا (1835) ( 1.1/6 0/ ل ءكانك) عوسب ةأيح

 ايوروأ تناك ىتح +58 ماعلا لطأ نأ امو .ثحبلا عوضوم ةريس
 هاجتالا اذه تززعو «نيوراد زلراشن اهثدحأ يتلا ةمدصلل ةأيهم ةملعتملا
 اهنشت ةفلتخملا ةديدعلا ةيسايسلا ةمظنالا تناك يتلا ةرشابملا تامجهلا
 اهتنهكو ةمئاقلا سئانكلا اه عتمتت يتلا ةيلمتلاو ةينوناقلا تازايتمالا ىلع

 ليم ءارج رايتلا اذه يوف امك .اهسوقط ىلع نورخآلا نومئاقلاو

 ةطشنالا اهسفن يه ىلوتت نأ ىلإ ىرخألا ةيناملعلا ةزهجألا وأ تاموكحلا
 نادلبلا يف كلذ قدصيو .اساسأ ةينيدلا تاسسؤملا اهم موقت تناك يتلا
 .لوألا ماقملا يف ميلعتلاو يعامتجالا هافرلا تامدخ ىلع ءةيكيلوثاكلا
 تعبسو «ةنبهرلا رايدأ تيغلأ .1848و 1789 نيماعلا نيب ةرتفلا يفو

 دقف ءابوروأ جراخ امأ .اوغاراكين ىلإ يلوبان نم دتمت قطانم يف هتاكلتم
 . مهاياحض وأ مهاياعر ةنايد ىلع عبطلاب مهن :امجه ضيبلا ةازغلا نش

 لمارألا ءاسنلا قرح اورظح نيذلا نويناطيربلا دنهلا ماكح لعف امك
 لقو .تانيثالثلا يف يسوفطلا لتقلا تاباصع ىلع ءاضقلا وأ .(قوسلا)

 / مهن أل وأ .ةذوعشلا دض ةرانتسالا نولثمي "لاطبأ مهرابتعاب كلذ اولعف

 .مهاياحض ىلع مهتاءارجإ اهفلختس يتلا راثآلا اوكردي

11 

 لإ تاكسل ديازت معصم اهقاطن عسوتس نايدألا عيمج 5 لع الد كلذ
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 تدهش اهجلاعن ىتلا ةرتفلا نأ ريغ .صلقت وأ رومض ةلاح ىف تناك اذإ

 .ةددشتملا ةيتناتستوربلاو مالسإلا :امه :عسوتلا ىلإ نيتلايم نيتنايد

 هب تينم يذلا قافخإلا لباقم ازورب رثكأ ةروصب عسوتلا اذه ىلجتيو

 لثم «ةيحيسم ىرخأ فئاوط اهب تماق ىتلا عسوتلا تالواحم

 يف ريبكلا ديازتلا نم مغرلا ىلع «ةماعلا ةيتناتستوربلاو ةيكيلوثاكلا
 «ةيركسعلا ةوقلا اهدناست «ءابوروأ جراخ ةيريشبتلا تالمحلا ةطشنأ

 ةيروثلا دوقعلا نأ عقاولاو .يبوروألا لغلغتلل ةيداصتقالاو «ةيسايسلاو

 .ةمظنملا ةيتناتستوربلا ةيريشبتلا ةطشنألا ريكاوب تدهش دق ةينويلبانلاو

 ةيريشبتلا ةيعمجلا باقعأ يفو .بلغألا ىلع نيينوسكسولغنألا بناج نم
 :(1795) فئاوطلا عيمجل ةيريشبتلا ندنل ةيعمجو «(1792) ةينادمعملا

 سلجم ءاج «(1804) ةيبنجألاو ةيناطيربلا سدقملا ساتكلا ةيعمجو

 نوينادمعملا"و «(1810) ةيبنجألا تاثعبلل ىكيرمألا نيضوفملا

 باتكلا ةيعمجو «(1813-1818) نويلؤيولاو «(1814) "نويكيرمألا
 نويخيشملا "و «(1824) ادنلتوكسا ةسينكو «(1816) ةيكيرمألا سدقملا

 .اهريغو .(1819) ةيفقسألا ةيدوثيملا ةسينكلاو «(1835) "نودحتملا

 ةيبوروألا ةراقلا يف تناتستوربلا ةطشنأ ءقحال تقو ىف «تشعتناو

 1797(2) ةيدنل وهلا ةيريشبتلا ةيعمجلا ابل تماق ةيداير تالواحم ةلع لعب

 تانيرشع يف نيارلاو نيلرب تايعمج تطشنف .ةيريشبتلا لساب تايعمجو
 جيورنلاو «تانيثالثلا يف ناميربو غزبيلو «ديوسلا تايعمجو «نرقلا

 ةلماخ ةيريشبتلا اهتاثعب تناك يتلا ءامور يف ةيكيلوثاكلا امأ 2 ماع

 ةسدقملا بتكلا راشتنا دوعيو .ةقحال ةلحرم يف الإ شعتنت ملف ءةلمهم

 ةيعامتجالاو «ةينيدلا لوصألا ىلإ نيينثولا ىلع امهراصتناو ةراجتلاو

 نأ ظحالن نأ الإ انه انيلع امو .اكيرمأو ايوروأ نم لكل ةيداصتقالاو

 طيحملا رزج ضعب يف الإ «1848 ماعلا لولحب ةسوملم نكت مل اهجئاتن

 عقاوم ةدع يف مدق ءيطوم ةيكيل وثاكلا تققح دقو .ياواه لثم ىداهلا

 ةئوانملا ةجاهإلا تالمح مامتهالا تبلج ثيح) نويلاريس لحاس ىلع

 تسسأ ىتلا أيريبيل ىفو «(رشع نماثلا نرقلا تانيعست يف قاقرتسالل
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 عساتلا نرقلا تانيرشع يف نيررحملا نييكيرمألا ديبعلل ةلود اهرابتعاب

 ةيزيلجنإلا ةيلحملا ةسينكلا ال) ةسنجألا ةيريشبتلا تاثعبلا تأدبو .رشع

 ىف ةقرافألا نم ةريبك دادعأ ريصنتب (ةيدنلوهلا ةيحالصإلا ةسنكلا الو

 رشبملا رحبأ امدنع نكلو .يوروألا ناطيتسالا عقاومب ةطيحملا فارطألا
 نكي مل 1840 ماع ايقيرفأ ىلإ ًاهجتم نوتسغنفيل ديفيد ريهشلا فشكتسملا
 .روصلا نم ةروص ةيأب ةيحيسملا ىلإ اوفرعت دق نويلصألا ةراقلا ناكس

 ًائيش عفدنملا .«تماصلا هعسوت لصاوي مالسإلا ناك «كلذ لباقمو

 ةمظنم ةيريشبت دوهج هدناست نأ نود نم ءهنع ةدوع ال قيرط يف ًائيشف

 ًاقرش مالسإلا عستا دقو .مالسإلا ىلإ لوحتلا ىلع سانلا ماغرإ وأ
 ىلإ نادوسلا نم ابرغو «نيصلا نم يبرغلا لامشلاو ايسينودنإ يطغيل
 ىلإ يدنهلا طيحملا ئطاوش نم ءادج ليلق دح ىلإ ءكلذكو .لاغنسلا
 .نيدلا لثم اهتايح يف ايرهوج ًاساسأ تاعمتجملا لدبت امدنعو .ةسبايلا
 راجتلا مهسأ دقل .ةليدج ةيسيئر تالكشم هجاوت نأ نم دب الف

 اوققحو ىيجراخلا ملاعلا عم ةراجتلا راكتحا اومساقت نيذلا ءنوملسملا
 ىلإ ةديدجلا بوعشلا باذتجا يف ايقيرفأ لخاد يف هعم بساككملا
 ةايحلا تمطح ىتلا قيقرلا ةراجت هذه بذحلا ةوق تززعو . .مالسإلا

 ىنُبلا جمد ةداعإل ةوقلا ةغلاب ةليسو مالسإلا نأل ؛ةيعامجلا
 تاعمتجملا يمالسإلا نيدلا ىوهتسا .هسفن تقولا يفو . 7”ةيعامتجالا
 .لالقتسالا حور نأ امك .نادوسلا يف ةيركسعلاو ةيعاطقإلا هسش
 قرلا ةضراعمل ةعفان ةوق هنم تلعج لق هيف ةنماكلا قومتلاو .حامكلاو

 اسوحلا ءانبأف ؛نيئيس ًاديبع نوملسملا جونزلا ناكو .دابعتسالا ةأوانمو
 اوراث (ليزاربلا يف) ايهاب ىلإ اودروتسا نيذلا (نورخآلا نوينادوسلاو)
 لعفلاب مت نأ ىلإ 1835 ماع ريبكلا درمتلاو 1807 ماعلا نيب تارم عست
 نأ قرلا راجت ملعت دقو .ايقيرفأ ىلإ مهتداعإ وأ مهرثكأ ىلع ء ءاضقلا

 لوطص 5معممعع [تكستصعطمسمر, لكامر»# ا !طا”ءدا للعم ((0:1010: 100 00

 ممووق, 1959), م. 0 ظ
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 0 فش

 دهع ذنم ةراجتلل اهباوبأ تحتف ىتلا قطانملا كلت نم داريتسالا اوشاحتي
 .80تيرق

 ضيبلا دض ايقيرفأ ىملسم ىدل أرتاف ةمواقملا رصنع ناك امو

 بونج يف ايوق ٠ .ديلاقتلا ب ءناك دقف .(كاذنآ ممددعأ ةلآض ىلع)

 يف ةيلعاف رثكأ؛ ةادأ ادغ ثيحب ب «لباوتلاو تاراهبلا رئازج يف طوقسلل

 ةعدارلا 0  ةرقلا دود ءهسفن ن تقولا يف ٍ ' ؛ىدأ هنأ م ' ةيديهمتلا

 :قيضلا ىف ةياغ تالاجم ىف نوكرحتيو :نييدنل وهلل ءالمع وأ نيعبات

 كردأ . لباقملابو .ناكسلا طاسوأ ىف ةقيمعلا هرودذجب ىم ري مالسإلا لاك

 .نيدلا ءاملع عم فلاحتلاب «نييسينودنإلا ءارمآلا عسوب نأ نويدنلوهلا

 ةريزج برح يف ثدح امك «هلاقع نم ماعلا يبعشلا درمتلا اوقلطي نأ

 ءالؤه رطضا دقو .(1825-1830) اتراكاجغويد ريمأ اهضاخ يتلا هواج

 رشابملا ريغ مكحلا وأ قيثولا فلاحتلا ةسايس جاهتنا ىلإ ءةرم نم رثكأ

 نحشلا ةكرحو ةراجتلا ومن ىدأ ءءانثألا كلت يفو .نييلحملا ماكحلا عم

 ةكمو .ةهج نم ايسأ قرش بونج يملسم نيب ةقيثو طباور قلخ ىلإ

 مالسإلا عصوو .حاجحلا ددع ةدايز ىف مهسأ ام «ىرخأ ةهج نم

 تارمتؤملا مامأ هباوبأ حتف ىلإ ىتحو «حيحصلا راسملا يف يسينودنإلا

 ماطلع اخ قطتمو, ]05 (تال/ اال ق5 27627 ن5 تلت هأ ةييعدو ددنضتلم, ؟ةننفم لع هطعوم (8)

 لع 50ه م1هع1م [لع] ؟هدلم لع تياطنعم ءهءمممتمتمو] 1. 11ةصانقلعو 110010105

 الءعرورمم هدرمدقماو لع طظصعداتمم لع نطفتسممانت مز عامووتتوم لع ؟؟مءعو ممزن 1منعع

 الاكل (80 ةيلعم: ظمصلم لع تبلكطدعم «عمصفتستعقب [1943]), مم. 277 ((

 المال طععلعرتلع ال17 ةئطعتسمب 100 ءودأ من: 50 ع1ءارن زد 1 هجدكأ أمنا, 4 ىو هز (9)

 50عاما (نمنعع (1 طع آ1جعدعت الا . ندم طمعبعب 1956), م. 04
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 .ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيباهولا ةكرحلل ةيئايحإلاو ةيداهجلا

 .ءايحإلاو حالصإلا تاكرح رابتعا نكمي «مالسإلا راطإ يفو
 راثآل ًاساكعنا اهفصوب «لغلغتلا ىلع ةردقلا نم اريثك نيدلا تطعأ ىتلا
 يفو) ةميدقلا ةملسملا تاعمتجملا يف ةمزألاو يبوروألا عسوتلا
 ةمزألا كلذكو :(لوآلا ماقملا يف ةيسرافلاو ةيكرتلا نيتيروطاربمإلا
 ىف نوينارهطلا نويباهولا أشن دقو .ةينيصلا ةيروطاربمإلا ىف ةمقافتملا
 1814 ماعلا لولحبو .رشع نماثلا نرقلا طساوأ يف ةيبرعلا ةريزجلا
 الإ ءايروس وزغل مهسفنأ اوأيهو «ةيبرعلا ةريزجلا ىلع اولوتسا دق اوناك
 يتلا رصم نم ةكرتشم ةوق مهدض تفقو امدنع كلذ نع اولدع مهنا

 عم «ةيبرغلا شويحلاو «يلع دمحم دهع يف ثيدحتلا قيرط كلست تناك
 .دنهلاو «ناتسناغفأو «ءسراف تلخد ىتح ًاقرش تكرحت مهميلاعت نأ

 .يسونسلا لع نب دمحم يديس وه اعرو ايرئازج ةيباهولا تمهلأ دقو
 نم ءرشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ ذنم .ترشتنا ةهباشم ةكرح ءاشنإ
 ىف لماشو ءرئازجلا يف رداقلا دبع سسأ امك .ءارحصلا ىلإ سلبارط

 ىلع سورلاو نييسنرفلا ةمواقمل نيتيسايس نيتيئيد نيتكرح .ساقعقلا

 ىلإ ةدوعلا ىلإ فد ال ةيمالسإ ةيموق ةعزن ءوشنل ادهمو «''"يلاوتلا
 باعيتسا ىلإ لب ءبسحف لوسرلا نمز ناك امك يقنلا مالسإلا
 نرقلا تانيعبرأ يف تزرب «سراف يفو .كلذك ةيبوروألا تاركتبملا

 رثكألا ةيروثلا ةيعادتبالا "باب" ةكرح يه دمحم يلع اهمعزت ةكرح
 :ىرخأ رومأ نيب «ةكرحلا هذه تبلاط دقو .ةيموقلا ةعزنلا ىلع ًاديدشت
 عزن ىلإو «ةميدقلا ةيسرافلا ةيتشدارزلا يف تاسرامملا ضعب ىلإ ةدوعلاب
 .ءاسنلا نع باجحلا

 كلت فصن نأ ىلإ انعفدي أنأش كاذنآ هعسوتو مالسإلا ضومن غلب
 «ىنيدلا خيراتلا ةيحان نم 1848و 19 نيماعلا نيب ةلتمملا ةرتملا

 .باتكلا اذه نم عباسلا لصفلا رظنا (10)
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 ةكرح اهريغ مقت ملف .ملاعلا ىوتسم ىلع ىمالسإلا ءايحإلا ةلحرمب

 انعضت ةرتفلا كلت ةياهن نأ عم .ةيحيسم ريغ ةنايد ةيأ يف ةلثامم ةيريهامج

 هذهب مستي ناك يذلا «غنبيات يف ريبكلا ينيصلا درمتلا باتعأ ىلع

 دنهلا ىف ةيوناث ةينيد حالصإ تاكرح تقلطنا دقو .اهسفن صئاصخلا

 يور دناهوم مار ةماعزب جاماس ومهارب ةكرح اميس الو «ةيناطيربلا
 تناك .ةدحتملا تايالولا ىفو .(1772-1833) (طحصت 1/هطقصس 1+0)

 دض ةيعامتجا  ةينيد ةيثوبن ةمواقم تاكرحب موقت ةيدنهلا لئابقلا
 فورعم عمجت مخضأ برحلا ىلإ تعفد يتلا ةكرحلا اهنمو ءضيبلا
 كلذ نم لوألا فصنلا يف هيسموكيت ةدايق تحت لوهسلا دونهل ًايخيرات

 ىلع ظافحلا فدهتست تناك يتلا (1799) كيل موسدناه ةنايدو «نرقلا

 كاكتحالا ءارج لالتخالا نم هتيامحو اوكوريإ لئابقل ةايحلا سولسأ

 (1ط م1285 نوسرفيج ساموتل لجسيو .ضيبلا نييكيرمألا عمتجمب

 هتاكرب حنم هنأ «هترانتسا يف هل ليثم ال يذلا لجرلا «1ه:5هد)

 لب «ةيحيسملا صئاصخلا ضعب ىنبت يذلا يبنلا اذهل ةيمسرلا هتقفاومو
 ةيلامسأرلا ةراضحلا نيب رشابملا ّسامَتلا نأ ريغ .ًاديدحت ةيركيوكلا
 ريثكلا هلالخ زربي مل ثيحب ةردنلا نم ناك ةيحاورألا بوعشلاو ةمدقتملا

 نرقلا يف اعئاش ارمأ تحبصأ ىتلا ةيفلآلاو ةيئوبنلا تاكرحلا كلت نم

 .نيرشعلا

 اهنأب ةيمالسإلا اهتريظن نع ةيتناتستوربلل ةيعسوتلا ةكرحلا تزيمتو
 نأ نكمي الو .ةمدقتملا ةيلامسأرلا ةراضحلا نادلب لع رصتقت تداك

 ةيناملألا ةيعّرّولا لثم) عونلا اذه نم تاكرح نأل اهقاطنو اهادم ساقي

 دالبلا يف ةرشتنملا سئانكلا راطإ يف رودت تلظ (ةيزيلجنإلا ةيليجنإلاو
 1551 ماعلا ىف .كش عصوم سبيل اهمجح نإف «كلذ عمو .كاذتا

 مهتامدخ نودؤي زليوو ارتلجنإ يف تناتستوربلا نيلصملا فصن وحن ناك

 راصتنا ناكو .ةلودلا يف ةيمسرلا ةيسيئرلا ةسينكلا ريغ سئانك ىف ةينيدلا

 ماعلا دنم امومع ةينئيدلا تاروطتلا جئاتن نم اذه د دوهشملا فئاوطلا

 .ةينويلباتلا بورحلا نم ةريخألا تاونسلا ذنم «قدأ ةرامعب ءوأ ؛.0
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 ال ارتلجنإ يف ةيلزيولا ةيدوثيملا ةسينكلا يف ةيعرلا تناك ءانه نم
 فاعضأ ةرشع ددعلا اذه عفترا دقو .1789 ماع صخش فلأ 59 زواجتت
 تايالولا يفو 1850 ماع ةفلتخملا اهعورفو ةسينكلا كلت يف
 دادعأ نم تفعاض ىعامجلا لوحتلا نم ةلثامم ةيلمع تثدح «ءةدحتملا

 باسح ىلع كلذو «نييخيشملا ءلقأ دح ىلإو «نييدوثيملاو «نيينادمعملا
 1850 ماعلا لولحبو .يضاملا يف ةرادصلا ناكم اهل ناك يتلا سئانكلا
 ىلإ يمتنت ة ةدحتملا تايالولا ىف سئانكلا عيمج عابرأ ةنادلث وحمن ناك

 سئانكلا باصأ يذلا لالتخالا ناكو .2''2ثالثلا فئاوطلا كلت ىدحإ
 ينيدلا خيراتلا صئاصخ نم ءاهدوعصو فئاوطلا قاقشناو .ةمئاقلا

 يفو :(1843 ماع ريبكلا لالتخالا لثم) ادنلتوكسا يف ةرتفلا كلتل
 .ىرخأ نادلبو حيورنلاو ءادنلوه

 عسوت نم تدح يتلا ةيعامتجاالاو ةيفارغحلادويقلا دوعتو

 ةيكيلوثاكلا نادلبلا نكت ملف .ةحضاو بابسأ ىلإ ةددشتملا ةيتناتستوربلا
 كلت يش .ينلعلا زوربلل ةينيدلا فئاوطلل لاجملا حسمت اهديلاقتو

 نع متي ةدئاسلا ةنايدلا وأ ةمئاقلا ةسينكلا نع لاصفنالا ناك .لودلا

 ال (لاجرلا نيب ًاصوصخ) نيدلا نم يعامجلا ررحتلا قيرط
 ىف تونهكلا كلسل تناتستوربلا ءادع نإف «لباقملابو) ''*”قاقشنالا
 ءادعلل ماتلا ريظنلا وه نايحألا بلغأ يف ناك ةينوسكسولغنألا نادلبلا

 دسجتت نأ نكمي ناكو .(ةيبوروألا ةراقلا نادلب ىف تونهكلل دحللملا 1
 دحاو وأ «ةيفطاعلا تادابعلا نم ةدحاو ةئيه ىف ىنيدلا ءايحإلا ةعزن ١

 © ةمعس هز 2: هول 8ىةامتس 851١] ]1 ع]ز جامع 17ه ىطتو ١ طهعامدمم هدم الاه[ قو (11)

 مط معلا مسج طع 01 عادل ؟عممرأا 1/10 طز ط1. لمصمم (].هرلمم: 0. 10 1011ه08عع ةص |

 0, [18554]) ظ
 ا طمعا ©. ةكسحتطملاب 1ع 722عاقمسومر» مز كا هاذد ا 16مك : ىف *' ا؟عاتعن هم" : رظنا (12) ظ

 ([,.هوقمروب اطلعوب المعلا 0. [0116لقع هنت ب 1892 [
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 ىف رهظ دقو .ةيكيلوثاكلا ةنايدلل لوبقملا راطإلا ىعناص نيسيدقلا نم

 ءعساو قاطن ىلع نيفورعملا نيسيدقلا نم نانثا وأ دحاو ةرتفلا هذه
 ةيسكذوثرآلا ةيحيسملا تناكو .اسنرف يف (1786-1859) راد هيروك مهنمو

 يف ديازتملا للخلا ىدأو .ةيفئاطلا ةئزجتلل ةضرع رثكأ ةيقرشلا ابوروأ يف
 زورب ىلإ رشع عباسلا نرقلا رخاوأ ذنم ايسور يف فلختملا عمتجملا

 نييستبوكسلا اميس الو ءاهنم ددع ناكو «ففئاوطلا نم ديدعلا

 رخاوأ جئاتن نم «نييكولوملاو «نييناركوألا روبوخودلاو «نايصخلا

 ىلإ "نينمؤملا ىمادق" دوعي امنيب «ةينويلبانلا ةرتفلاو رشع نماثلا نرقلا
 ةيفئاطلا تاعزنلا هذه اهتوهتسا ىتلا تاقبطلا نأ الإ .رشع عباسلا نرقلا

 نيعرازملاو ءراجتلاو «نييفرحلا راغص مضت «مومعلا ىلع «تناك
 وأ «ةيزاوجروبلا روهظل تدهم يتلا ىرخألا تائفلاو «نييراجتلا

 ىلع ةرداق ددعلا ثيح نم نكت مل اهنأ الإ .نيعاولا نييروثلا نيحالفلا

 .قاطنلا ةعساو ةضيرع ةيفئاط ةكرح قالطإ

 راثآ تناك دقل .ةيتناتستوربلا نادلبلا يف ًافلتخم ناك عضولا نأ ديب

 يفو) هتالاح ىوقأ يف ةيدرفلا ةعزنلا ىلع مئاقلا يراجتلا عمتجملا

 ديلاقتلا تناك امنيب «(تاللاحلا عيمج ىف ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب

 رظن يف اهئاوهتساو اهتيبذاج نم داز دقو .خوسرلا لك ةخسار ةيفئاطلا

 .يرصحلا اهعباط نيدعاصلا لامعألا لاجر راغصو نييراجتلا نيردابملا

 اهفشقت ىلإ ةفاضإلاب .هللاو ناسنإلا نيب رشابملا لاصتالا ىلع اهرارصإو

 مويو ميححلا نع ةليزهلا ةتمزتملا ةيتوهاللا اهتاسارد تناكو .ىقالخألا

 لاجرلا نيعأ يف ةباذج مراصلا يصخشلا صالخلا نعو «ةنونيدلا

 .موختلا ناكس مهنمو «.ةيساق فورظ يف شيعلا فظش اوناع نيذلا

 دوناعي نيذلا نويفرحلاو «مجانملا لامعو «نيعرازملا راغصو «ةراحبلاو
 نينمؤملا نم ةعامح ىلإ ةلوهسب لوحتت نأ ةفئاطلا عسوب ناكو .لالغتسالا

 وأ ةيعامتجالا ةيبتارملا مهيف مكحتت الو «ةاواسملاو ةيطارقميدلا مهدوست

 اهؤادع مهسأو .نييداعلا سانلا توهتسا «ساسألا اذه ىلعو «ةينيدلا

 ؤبنتلا ةوه عيجشت ىف ةرركملا ئدابملاو ةدقعملا رتاعشلاو ةلصفملا سوقطلل
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 ىلإ ديعسلا ىفلألا رصعلاب يديلقتلا ناميإلا رارمتسا ىضفأ دقو .ظعولاو
 ةيتناتستو بلا طابترا نإف «ًاريخأو .ىعامتجالا درمتلا نع ىئادب ريبعت
 ' ةيئايحإ" ةعزنل لاجملا حسفأ دق ةرماغلا ةيفطاعلا ينيدلا لوحتلا ةبرجتب
 كلذ يف ءاسنلاو لاجرلا دجوو . .نوحشم يريتسه عباط تاذ ةيعامج ةينيد

 فطاوعلل ًاذفنم مهل رفوي ال عمتجم مهيلع اهضرف يتلا طوغضلل ًاسفنتم
 دقلو .يضاملا يف ةعئاش تناك يتلا ذفانملا عيمج رمد هنإ لب «ةيعامجلا

 ؛ ةيفئاطلا ةعزنلا ةيمنت يف رخآ لماع ىأ نم رثكأ ' ةيئايحإلا ' تمهسأ

 ةفطاعلاب ةنوحشلملا ةينالقعاللا يصخشلا صاالخلا ةسردم نإف انه نمو

 تطعأ ىتلا يه نويدوثيملا هعابتأو (1703-1791) ىلزيو نوج اهأشنأ يتلا
 يف ايناطيرب يف يتناتستوربلا قاقشنالاو عسوتلاو ضوهنلا تاكرحل ًامخز
 لوأ «ةديدجلا تارايتلاو فئاوطلا تظفاح «ببسلا اذهلو .لاوحألا عيمج
 تناك امك) ةظفاحملا ديدشلا ىتح وأ ىسايسلا ريغ اهعباط ىلع ءرمألا
 رورش نع مهراصبأب اوحاشأ ءالؤه نأ كلذ .(يلْزِيو عابتأ ىدل لاحلا
 ىلإ وأ يصخشلا صالخلا ىلإ ًايعس مهسفنأ ىلإ اوداعو «يجراخلا ملاعلا
 نوضفري مهنأ «نايحألا بلغأ «ينعي ناك امم ءايتاذ ةيفتكملا ةعامجلا ةايح
 ترخُس دقو .ةيويندلا مهتابيترت ىلع ةيعامج تاليدعت ءارجإل ةيناكمإ ةيأ
 ةيعامتجالاو ةيقالخألا تالمحلا ةمدخل مومعلا ىلع " ةيسايسلا" مهتاقاط
 ةحفاكمل تطشن وأ «ةيبنجألا ةيريشبتلا تاثعبلا دادعأ تفعاض ىتلا كلتك
 نويلاكيدارلا نويفئاطلا ررحت دقو .لادتعالا ىلإ ةوعدلا وأ قيقرلا ةراجت
 تاعامجلا نم ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيتروثلا ةرتف لالخ ًايسايس نوطشنلا
 اهدوكر يف تشاع يتلا ةقشنملا ةروقولا ةينارهطلاو افافج رثكألا مدقألا

 ايركف ةينادحو ةنايد ىلإ لوحتت تناك اهنإ لب ءرشع عباسلا نرقلا ذنم
 نم ناكو .رشع نماثلا نرقلا يف تعاش يتلا ةينالقعلا ةعزنلا ريناد تف

 ناكو .زركيوكلاو ءنودحوملاو «نويناشربألاو .نويخيشملا :اهنيب
 ىلإ ثّيرع دقو :ةروثلل نيثوانم نييفئاطلا ءالؤه نيب ددجلا نويدوثيملا

 اهجلاعي ىتلا ةرتفلا يف ةروثلا هاجت ايناطيرب ةعانم ءأطخ ءديازتملا مهذوفن
 .ساتكلا اذه
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 اهفوزع نع ضوع دق ةديدجلا فئاوطلل يعامتجالا عباطلا نأ ريغ

 يف اوناك نم نيب ةقئاف ةعرسب ترشتنا دقف .ملاعلا اذه هاجت يتوهاللا

 يديلقتلا عمتجملا ريهامجو «ةهج نم ءايوقألا ءاينغألا نيب ىطسولا ةلزنملا
 ةقبطلا ىلإ دوعصلا كشو ىلع اوناك نم نيب يأ ؛ىرخأ ةهج نم
 ؛ايراتيلوربلا فاصم ىلإ طوبهلا ىلع نوكشوي اوناك نمو «ىطسولا
 ءالؤه نيب نيزّيمملا ريغ نيلقتسملا راغصلا نييداعلا سانلا ةرهمحو

 هاج يف مهعفدي اعيمج ءال وهل يساسألا يسايسلا هجوتلا ناكو .كتلوأو

 ةقبطلا ةيلاربيل ىلإ ءلقألا ىلع وأ ءيوسرفج وأ يبوقعي يلاكيدار
 ءايناطيرب يف "ةيلاثتمااللا" ةسردلا تناك ءانه نمو .ىطسولا
 ذاختا ىلإ ليمت ةدحتملا تايالولا ىف ةرشتنملا ةيتناتستوربلا سئانكلاو

 سسؤمل ةظفاحملا ةعزنلا نأ نم مغرلا ىلع «ةيراسي ةيسايس فقاوم
 اهلاوز ىتح ةفئاطلا هذه طاشن ىلع اهتامصب تكرت ةيناطيربلا ةيدوثيملا
 ىتلا ةيلخادلا تامزألاو تاماعزلا بقاعت نم نرق فصن ىدم ىلع

 1 .1848 ماع تهتتنا

 ءارقفلا طاسوأ يف مئاقلا ملاعلا ماظنل يىلصألا ضفرلا رمتسا

 يف يروث يئادب ضفر ةمث ناك نكلو .بسحف نيزتهملا وأ نيمدعملا

 كلذل تدهمو .ملاعلا ةياهنب ةيفلأ تاؤبنت ةئيه ىلع «نايحألا بلغأ

 ايؤرلا رفس " يف درو ام وحن ىلع ةينويلبانلا ةلحرملا تبقعأ يتلا نحملا

 يف اهعوقو نم ايناطيرب يف غنفريإ عابتأ رذحو اهب نهكت دقو «" ةيئوبنلا
 رلليم مايلو اهثودحب ابنت ةدحتملا تايالولا يفو «1838و 1835 نيماعلا

 1843 نيماعلا ىف ةيتبسلا تستنفدألا ةفئاط سسؤم «(171/11اندند 8411

 هتفئاط يف نيظعاولا ددعو .ًأفلأ 50 وحن هعابتأ ددع غلب امدنع .1844و
 ةريغصلا عرازملا اهيف تعقو ىتلا تالاجملا يفو .سق فاللآ ةثالث
 يلامسأر داصتقا ومنل رشابملا ريثأتلا تحت ةطيسبلا رجاتملاو ةرقتسملا

 تناك «كرويوين ةيالو نم ايلعلا ةقطنملا يف لاحلا ناك امك «َيمانيد

 زربأ تناكو «ةوقلا يغلاب ديعسلا يفلألا رصعلاب ناميإلاو ةسامحلا

 ئبنتملا اهسسأ يتلا «(نومروملا) ةريخألا مايألا يسيدق ةفئاط امهجئاتن
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 ىف اريملاب ىف اهب ىحولا ىقلت نأ دعب (1056ماط 550118) ثيمس فيزوج
 ةلحر يف هتعامج داق مث ( رشع عساتلا نرقلا نم تانيرشعلا يف كرويوين

 .ةاتْؤأ ةيالو ىراحص يف فاطملا مهب ىهتناو «ءان نويهص لبج ىلإ

 ةيعامجلا ايريتسهلا اهتحستكا ىتلا تاعامجلا ىه هذه تناك
 ةأطو نم فيفختلل ءاوس «ةيريهامجلا ءايحإلا تاعامتجا اهتوهتساو
 اهناكم لحت «ةيلستلا مدعنت امدنعو") اهيلع ةحلاكلا ةقاشلا ةايحلا
 تانبلا نع تاديسلا ىدحإ هلوقت ام دح ىلع "ينيدلا ءايحإلا تاعمجت
 ةيعامجلا ةينيدلا تاءاقللا نأل وأ :"2(سكسيإ عناصم يف تالماعلا
 تناكو .سانلا نم تاتش نيب رباعلا طبارتلاو نماضتلا نم اعون قلخت
 تأدب دقف .ةيكيرمألا موختلا جئاتن نم .ثيدحلا اهموهفمب «ةيئايحإلا
 ' تاميخم " لكش ىلع ايشالابالا لابج يف 1800 ةنس " ىربكلا ةظقيلا'
 1801 ماع ميقأ يذلا ركسعملا اهنم ناكو .سانلا نم ةميظع اعومج مضت
 فاللا ة ةرشع نيب حوارتي ام عمجو .يكاتنك ةيالو يف جدير نيك يف

 ةبون مهتلوت دقو ءاظعاو نوعبرأ مهيلع فرشي سانلا نم افلأ نيرشعو
 لاجرلا بيصأ دقف ؛اهفصو نكمي ال ةبخاصلا ةديبرعلا ايريتسهلا نم

 ةوشنلا تيشغو ء«ءايعإلا نم اوكلاهت ىتح اوصقرو «لبخلاب ءاسنلاو
 عجشو .بالكلاك نوحبني اوحار وأ ' ةنسلأب اوثدحتو" ءمهنم ًافولأ
 هذه وأ «ةيساقلا ةيعامتجالا وأ ةيعيبطلا ةئيبلاو «سانلا نيب ىئانتلا
 نوظعاولا اهلمح يتلا ةيئايحإلا ةعزنلا هذه راشتنا ىلع ءاهلك لماوعلا
 ةيطارقميدلا نيب ةعيطقلا ىلإ كلذ ىضفأو .ابوروأ ىلإ مهعم نورفاسملا

 نييدوثيملاب مهتيمست ىلع حلطصا نيذلا) نييلزيولاو ءةهج نم 0و
 .ةصاخ ةروصب «ءالؤه رشتنا دقو .8 ماع ىرخأ ةهج نم (نييئادبلا

 حلوم 11ه ءداطما, ادع ةعرمع هز طفعامبر» طت/عن 8ءانوع © 12مم ه/ (14)

 رموز مورو 17 مورو"' 1] /مراأع نان قار ©مدصما سالو كأ1ع ةعانذأل هن طماعاعمم, زر طكدعاع, '! طتخل

 8لتر. مصسعاط ظماقن عمل رلتخط 2 طءءاومع طرب 8. 1. طوماعو ([طمملممت 2 مط. 1862])ب
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 يف نيعرازملا راغصو «يرتنكثرون يف نييناطيربلا مجانملا لامع طاسوأ يف
 لامعلاو ءنييعارزلا لامعلاو .ءلامشلا رحب ىف نيدايصلاو «لالتلا

 ايريتسهلا تابون تناكو .زدنالديملا يف ةلاطبلا مهددهتت نيذلا نييلحملا
 ىف تثدح دقف .ةرتفلا كلت نوضغ ىف ةيرود ةروصب ثدحت هذه ةينيدلا
 :1809و 1807 نيماعلا نم لك نيب ةيعقاولا تارتفلا ىف زليو سونج
 1849 نيماعلاو :1842و 1839 نيماعلاو .1830و 1828 نيماعلاو
 ةيددعلا ةوقلا ىف ريبكلا ديازتلا لع تاعمجتلا كلت لدتو ."“221859و

 .ديحو دحاو ببس ىلإ اهعيمج تابونلا هذه در نكمي الو .فئاوطلا كلتل
 هذه كلذ لمشيو) داحلا لملمتلاو رتوتلا نم تارتف عم اهضعب نمازت دقف

 تدهش يتلا تارتفلا عم اهعيمج تنمازت دقو .ةدحاو الإ اهلك عئاقولا

 هذه اهحلاعت ىتلا ةرتفلا لالخ ةيلزيولا ةسينكلا طاشن ىف التئاه أاعسوت

 دوكرلا ةرئاد نم عيرسلا جورخلا دعب ًانايحأ ثدح اهضعب نأ الإ .(ةساردلا
 ءابو لثم ةيعامتجا ثراوك «ىرخأ نايحأ ىف ءابتراثتسا امك ءىداصتقالا

 .ىرخأ ةيحيسم نادلب يف ةلثامم ةينيد رهاوظ دّلو ام كلذو ؛اريلوكلا

11 

 ىفو) «ةديازتملا ةنملَعلا تناك «نذإ «ةتحبلا ةينيدلا ةيحانلا نم

 ءايحإلا تاكرح عم هجول ًاهجو نافقي نيدلاب ثارتكالا مدع (ابوروأ

 .بلصتلاو «ينالقعاللا ريكفتلا ثيح نم ةدح اهلاكشأ رثكأب ىنيدلا

 يفرط دحأ ىلع فقي نيب موت ناك اذإو .بوبشملا يفطاعلا عافدنالاو
 .رخالا فرطلا ىلع فقي رلليم مايلو يتستنفدألا نإف .فيطلا كلذ

 فوسليفلا اهلثمي ىتلا ةحيرصلا ةدحلملا ةيكيناكيملا ةيداملا ةفسلفلا تناكو
 نيداعملا "دروفسكوأ ةكرح" نابش هجاوت (1804-1872) خابر ويف يناملألا
 لئاوأ ةايح ريس ىف ةيفرحلا ةقدلا نع نوعفادي اوناك نيذلا ركفلل

 1 طماسقك 1آععور 15107: 0] ظرواعوتورتا 7]ممعم»/هنوتوب زم 11 هلءع (حم مث م. (15)

 مط.], 1861)
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 ىف ةمداقتملا ةيفرحلا ةلاضنلا ةينيدلا ةعزنلا هذه ىلإ ةدوعلا تلثمتو

 فيكتلل ةليسو ءةماع ةروصب .ريهامجلل ةبسنلاب تناك دقف .هجوأ ةثالث

 اذه لمعتسا يذلا) سكرام ريبعت دح ىلعو .ةيلاربيللا ىطسولا

 عوزنلا نم عونلا اذه ىلإ ةدوعلا نإف ء(هريغ همدختسا املثم حالطصالا

 ال عاضوأ يف حورلاو هل بلق ال ملاع يف بلقلا' ةباثمب تناك ينيدلا
 ءكلذ نم رثكألاو ."9" سانلل نويفألا ةباثمب تناكو ....اهيف حور
 يف «ةيسايسو ةيميلعت انايحأو «ةيعامتجا تاسسؤم قلخ تلواح اهنأ
 ريغ سانلا طاسوأ ىف تناك اهنأ امك .تائيهلا هذه لثم ىلإ رقتفت ةئيب

 ةباثمب ةذوعشلا ىلإ اهحونجو ةيفطاعلا «ةيفرحلا اهتعزن تناكو .مهتاعلطت
 لعو «.ةينالقعلا تاباسحلا هلمكأب هيلع ترطيس عمتجم ىلع جاجتحا
 .اهمتروص لع هتلعجو نيدلا تهوش ىتلا ايلعلا تاقطلا

 :ريهامجلا هذه نم تدلو يتلا ىطسولا تاقبطلا ءانبأل ةبسنلابو
 ممروضح أرربمو .ايوق ايقالخأ ازفم نوكي نأ نيدلا حسوب هز

 .دررح دقق نياط اواك إو .عسوتلا ىلإ مهعفدي ًاكرعو .ةيهاركو

 :ةنالقعلا ةيتاذلا ةححالصملا هيطعت من مظعأ ًايقالخأ اناونع اهوققح

 ةراجتلا عم رفاضتو .نيعوممملا هاجن مهتوسف ىلع ةيعرشلا ىفضأو

 .تاعيبملا ةرئاد ىلإ ةيراجتلا لامعألاو ةراضحلا ملاع ىلإ جمهلا لاخدول

 ةيكلملا ةمظنألل ىعامتجالا رارقتسالا رفو نيدلا نأ امك

 ]جور خل ورح [مبأ ةلعبمجب لة ءلمتعط طدوعأك. !]عماعع (ظعتاتمل 1[دزعاج, 1956), (16)

 بمآ. 1, م. 8
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 .يعامتجالا مرهلا ةمق اولتحا نيذلا كئلوأ لكل لب «ةيطارقتسرأللو

 .شرعلل ىوقألا دامعلا يه ةسينكلا نأ ةيسنرفلا ةروثلا نم اوملعت دقو

 .نابسإلاو «نييبونحلا نييلاطيإلا نم نويمألا ءايقتآلا سه دقو

 مهماكحو مهتسينك نع عافدلل ح السلا اولمحو سورلاو «نييلوريتلاو

 انايحأو ءمهكراب دقو .نييروثلاو رافكلاو بناجألا نم مهتيامحو

 ةأبحمب ب وعش نأ نييمأآلا ءايقتألا عسوب ناكو كلذ يف مهتنهك مهردصت

 انعلا مهب مهيلع تمعنأ ماكح لظ يف هللا مهل اهبتك يتلا رقفلا

 هتبسكأ يتلا ةمظنملا ةطيسبلا ةيقالخألا مهتشيعم اولصاوي نأو «ةيهلإلا

 دعب ةظفاحملا تاموكحلل ةبسنلابو .ةرمدملا ريكفتلا بقاوع دض ةعانملا

 عيجشت ناك «(ةلكاشلا هذه ىلع تاموكحلا عيمج تناكو) 1815 ماعلا

 ءاهتاسايس نم هنع ءانغتسالا نكمي ال اءزج سئانكلاو ةينيدلا فطاوعلا

 ؛يطرشلاو «نهاكلا نأ كلذ .ةباقرلاو ةطرشلا بتاكم ميظنت نأش اهنأش

 اهريدصت يف ةيعجرلا اهيلإ تدنتسا يتلا ناكرألا مه اوناك «بيقرلاو

 .ةروثلل

 رايتلا نأ كاذنآ ةمئاقلا تاموكحلا ىدل ىضرلا يعاود نم ناك

 .اهيمحتو اهيلع ظفاحت ةسينكلا تناك امنيب «شورعلا ددب ناك يبوقعيلا

 . ناك شرعلاو ةسيئكلا 0 نإف ل ىلعو

 ئرف يف امأ ل قذأم دع راق م انا

 ةيمها ةسينكلاو شرعلا فلاحتل تاريربتلا هذهل نكي ملف ءايناطيربو

 نع يقيطنمورلا ثحبلل كلذك ةيمهأ ةمث نكي ملو .نأش تاذ ةيسايس

 سفنلا راوغأل ةيمهأ رثكألا فشكتسملا ناك) يواسأم ىصخش نيد

 ” >0 1آ111عع221:0) دراغك ريك نير وسم ىكرامنادلا وم ةيرشبلا

 لو «هيرصاعم هابتنا تفلي ملو ءريغص دلب ىف شاع دقو . 73

 ءايسورو ةيناملآلا تالليودلا يف امأ .(هتافو دعب الإ ةرهشلا هل ققحتت
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 نييقيطنمورلا نيقتملل ناك دقف «ةيكلملا ةيعجرلل يسيئرلا لقعملا يهو
 يف نيفظوم مهفصوب يسايسلا طاشنلا يف رودلا ضعب نييعجرلا

 نيراشتسم وأ م جماربلل نيعضاو وأ تانايبلا تادّوسمل باتك وأ «ةلودلا
 ردنكسإلا لثم) لقع ىلقع للخ كولملا اهيف باتني يتلا تاقوألا يف نيصاخ
 1 .مومعلا ىلعو .(ايسورب يف عبارلا مايلو كيرديرفو ءايسور يف لوألا
 ريغ مهلاثمأو (قملدس ة8كنعا! عز رللوُم مدآو زتنيغ كيرديرف نكي

 ناك يذلا) يطسورقلا ينيدلا ههناميإ نكي مو .مهيأرل هبؤي ال نيفظوم
 ع العال ةطيسب ةيديلقت ةليسو نم رثكأ (هيف باتري هسفن خينوتيم

 مو .دامتعالا لك مهكولم مهيلع دمتعي نيذلا ءابقرلاو ةطرشلا دوجو
 همه لعج ىذلا ءايسوربو اسمنلاو ايسور نيب سدقملا فلاحتلا ةوق نكت

 ةيمستلا هذه رهاظم ىلع زكترت 1915 ماعلا دعب ابوروأ ميظنت ةداعإ
 ةيبيرخت ةكرح لك ىلع يضقي طيسب رارق ىلع لب «ةيفوصلا ةيقرشلا
 تناك .كلذ ىلإ ةفاضالابو .اسمنلاو ايسوربو ايسور ىف ةحلسم
 نيرظنملاو نيفقثملا عيمج يف كشلا ىلإ ليمت لعفلاب ةظفاحملا تاموكحلا
 ةعاطلا لادبتسا أدبمب لوبقلا نأل ؛مهنم نييعجرلا ىتحو .نييدئاقعلا
 دقو .باوبألا ىلع تناك ةياهنلا نأ رمألا .عقاو يف «ينعي ناك ريكفتلاب

 :لوقي رلَلوُم مدآ ىلإ 1819 ماع (خينرتيم رينركس) زتنيغ كيرديرف بتك

 تاونسلا ل اوط قالطإلا لع ءىش ىأ ةعابط متن نلف ءةفاحصلا

 ماتلا مازتلالاو ًادبملا اذه قيبطت ىرج ام اذإو .عطاق رمأ كلذ .ةمداقلا

 هللا ىلإ قيرطلا ىلع ةريصق ةرتف لالخ نوكنس اننإف ءايلعلا ةمكحملا
 قحلاو ٠ 0070

 «نممنج غم ة8لقلا عع, 7 0ءامطع» 1819,** زمن خمس 1ط1تمسععأال 1/11عدت هل (17)

 رهن( ممولمرل وسل طرت علععط عمات, 8 ةركسءءادمأ قحساعكءإتعتا ]1ع نأب )112 النت 1

 رق مزربرمأ عج زبأ المر, ]1829-800 ([؟ 0 عقلنا: ل. (0. (0 0118 18557])
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 ةيسايس ةيمهأ ررحتلل نيضهانلا نييجولويديألا ةاعدلل ناك اذإو

 صئاصخلا لماك يوضع ضام ىلإ ةيلاربيللا بعر نم مهبوره نإف «ةليئض

 تدهم يتلا يه اهسفن ةيتناتستوربلا نكت ملفأ .سوملم ينيد رثأ هل ناك

 ينيد عمتجم عسوب ناك اذإو ؟ةيلاربيللاو «ةينالقعلاو «ةيدرفلا ةعزنلا ءوشنل

 كلذ ىلع رداقلا عمتجملا نإف ءرشع عساتلا نرقلا ضارمأ جلاعي نأ يقيقح

 ."'*”ةيكيلوثاكلا ىطسولا نورقلا يف لعفلاب يقيقحلا يحيسملا عمتجملا وه

 اذهب قيلي ال حوضوب ةيكيلوثاكلا ةيبذاج نع .«ةداعلاك «زتنيغ ربع دقو

 عيمج ديحولا 2. يقيقحل ا .«لوألا ردصملا يه ةيتناتستوربلا نإ ' : عوضوملا

 يف اهذوفن رصحنا ولو .مويلا اهتأطو تحت نئن ىتلا ةميظعلا رورشلا

 ةعزن نآل اهعم لهاستلا ىلع نيمغرم لب ؛ «نيرداق انكل .ءسسحف ريكفتلا

 ىلع تاموكحلا تقفاو اذإ امأ .ةيرشبلا ةعبمطلا قامعأ ىف ةليصأ جاجحلا

 .نيدلا لاكشأ نم هب ًاحرصم ًالكش اهفصوب ءةيتناتستوربلاب لوبقلا

 اهتحنم اذإو .. . .ةيناسنإلا قوقحلا نم ًةدحاوو «ةيحيسملا نع ًاريبعتو

 ءاهضاقنأ ىلع لب , ةيقيقحلا ةسينكلا بناج ىلإ ةلودلا يف ًاناكم تاموكحلا

 . .ملاعلا يف يسايسلاو يقالخألاو ينيدلا ماظنلا رايبا ينعيس كلذ نإف

 امنإ ءايناملأ نم علدنت نأ كشوت ىتلا أوسألا ةروثلا لب «ةيسنرفلا ةروثلا نإ
 ان ردصملا كلذ نم انتمهاد

 ريكفتلا دويق نم نيعفدنملا بابشلا نم تاعامج تصلخت اذكه

 .ةبوزعلا اوئبتو ءةيوبابلا امور ناضحأ يف مهسفنأب اوقلأو ةبعرملا

 درجعمب وأ ء نيدلا ءابأ تاباتكن لاغشنالابو ء«كسنتلاب سفنلا فيذعتو

 نم ةباذجلا ةيسنكلا سوقطلاب يضرلا معنتلاو شيعلاب عتمتلا يف قارغإلا

 ىلع ةيتناتستوربلا نادلبلا نم «عقوتم وه امك ءاوؤاجو .ةيلامجلا ةيحانلا

 لظ يف يقيقحلا يحيسملا عمتجملا ناك ثيح ءايسور يف ةعرزنلا نإف ءك”لذ لباقم (18)

 لإ اباحسنا لب ءهئاقنو يضاملا ةراهط ىلإ ةهدوع لثمت نكت مل ءأرهدزم ةيسكذوئرألا ةسيئكلا

 .ةلح ملا كلت ىف ةيسكذوثرألا هيلع يوطنت يذلا فوصتلل ةقيحسلا قامعألا

 .هسفن ردصملا : ىف 2." عمن م 1/111 م, 19 مكمدعن] 1819”* (19)
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 ةكرح" تناكو .ًامومع ايسورب نم ناملألا نويقيطنمورلا مِدَقو «بلغألا
 ابرق رثكألا ةرهاظلا رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف "دروفسكوأ
 اهعباط نم مغرلا ىلعو .ينوسكسولغنالا ئراقلا تامامتها نم
 دع نوربعي اوناك نيذلا نيسمحتملا ةالغلا بابشلا نم ةلق نإف «يناطيربلا
 ةسينك ىلإ اومضنا دق ةيعجرلا يف ةقرغملا ةرومغملا ةعماجلا هذه حور
 .ح بوهوملا نيدلا لجر راصنأ نم «ةصاخ ةروصب ءاوحبصأو ءامور
 ةغيص مهنم نوقابلا .(1801-1890) (1. 11. 216991232) كأموين .ه

 اومعز ىتلا ةيناكيلغنألا ةسينكلا لخاد ' ' نييس وفقط ' مهفصوب ةخاصملل

 سوفن يف عزفلا ءالؤه راثأ دقو .ةقحلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يه اهنأ
 .«.تونهكلا ءادرب مهسفنأ اونيز امدنع ءارابكو اراغص ءةسينكلا لاجر
 ًافقو تناك ىتلا ةضيغبلا رومألا نم كلذ ىلإ امو روخبلا اومدختساو
 ىدل ًازغل نولثمي ددجلا نولوحتملا ناكو .كيلوثاكلا ةنهكلا ىلع
 ربتعت تناك يتلا ةهيجولا تاللتاعلا ىدلو ايديلقت ءالبنلا كيلوثاكلا

 ديذلا نييدنلربيإلا نيرجاهملا لامعلا ريهامج ىدلو .ًايلئاع اثرإ نيدلا
 ةيكيلوثاكلا ةسينكلا يف ةيعرلا ةيبلغأ نولكشي «ةديازتم ةروصب ءاوناك
 ناكيتاملا يف ريدقتلاب ليبنلا ةعامجلا هذه سامح لبقتسب ا .ةيناطيربلا
 مهماستنا نأ ريغ .تونهكلا كلس يف نيعقاولا تيصيرخلا نيلوؤملا ىدل

 ةيكيل وثاكلل ايلعلا تاقبطلا قانتعا نأب داقتعالاو «ةيقارلا تالئاعلا ىلإ
 ةسينكلا نآل ؛ساحرت عضوم مهلعج ؛ .لوحتلاب ايندلا تاقبطلا عنقي دق
 .ةيلغلاو ددجتلا ىلع اهتردق ىلإ نانئمطالا لع ثعبي اليلد كلذ ىف تأر

 نيدلا راطإ يف ىتح مهلمع نولمعي اوناك ةيلاربيللا عئالط نأ ريغ
 .ةيدوهيلاو «ةيتناتستوربلاو .ةيكيلوثاكلا هعورف ىف لقألا ىلعو .مظنملا
 يسيئرلا ناديملا يه اسنرف تناك «ةيكيل وثاكلا ةسينكلا صخب اميفو

 ود ريبرور هيتيسيليف  زغويه وه مهنيب زربألا ميعزلا ناكو ءمهطاشنل
 ىذلا (1782-1854) (111 عن عو-ط ءامععا6- 10ه طعما لع آمططعمت 2 815) هننيمال

 .بعشلا دجمي يروث ىلإ «يقيطنمور ظفاحم نم «ةعباتتم ةروصب ؛لوحت
 نمؤم تاملك هينيمال باتك ثدحأ دقو .ةيكارتشالا نم هّبرق امك
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 عفوتت نكت مل يتلا تاموكحلا طاسوأ يف ةجض + 66 0 1171 0100721"61)

 اهربتعت تناك ىتلا ةيكيلوثاكلا حالسب فلخلا نم ةنعطلا اهئيجت نأ

 نأ ريغ .امور يف ةنادإ حضوم باتكلا ناك امك ءنيصخلا اهنصح

 يفتح ماودلا ىلع تناك يتلا اسنرف يف تشاع ةيلاربيللا ةيكيل وثاكلا

 ايلاطيإ ىفو .امور هدقتعت امع فالتخالا ضعب فلتخت يتلا تارايتلاب

 كلذ نم تانيعبرالاو تانيثالثلا ىف يوقلا يروثلا رايتلا بذتجا كلذك

 ينيمزور مهنم ناكو .هتماود ىلإ كيلوثاكلا نيركفملا نم ًاددع نرقلا

 ىلإ اعد يذلا (1801-1852) (©610ءتا) يتربويج كلذكو ء(#1هودصتصت)

 ناك .كلذ نم مغرلا ىلعو .ةيوبابلا ةلظملا تحن ةيلاربيل ايلاطيإ ةماقإ

 .ةديازتم ةفينع ةروصب ةيلاربيللا ةعزنلل ايداعم يسنكلا مسحلا

 ةيتناتستوربلا فئاوطلاو تايلقألا فقاوم نوكت نأ ًايعيبط ناكو

 مامضنا ناكو .لاوحألا عيمج يف ةسايسلا ىفو «ةيلاربيللا نم ًادج ةبيرق

 ايلاربيل نوكيس هنأ ينعي اسنرف يف ةيتناتستوربلا ونغوهلا همئاط ىلإ ءرملا

 ادحاو «بيليف سيول ءارزو سيئر ءوزيغ ناكو) لقألا ىلع ًالدتعم

 ةيناكيلغنالا اهنمو «ةيتناتستوربلا ةلودلا سئانك تناكو .(مهنم

 تناك اهتايجولويديأ نأ ريغ .ةيسايسلا ةهجولا نم ةظفاحم «ةيرثوللاو

 تاءاصقتسالاو سدقملا باتكلا تاسارد لكأت هاجت لقأ ةمواقم ىدبنت

 لماكب يلاربيللا رايتلل نيضرعم «عبطلاب ءاوناكف دوهيلا امأ .ةينالقعلا

 ناكو .يعامتجالاو يسايسلا مهررحتب هل نونيدي اونأك دقف .هتوف

 رثكألا لختو «نيررحتملا دوهيلل ىوصقلا ةياغلا وه ىفاقثلا جامدنالا

 لاثتمالا هيلع اورثآو .ميدقلا مهنيد نع مهنم نيرضحتللا نيب ًافرطت

 رعاشلا وأ سكرام لراك دلاو لعف املثم .يردأاللا فبهذملا وأ يحيبسملا

 يف ءادوم مهنوك نوَُدْعَي ال دوهيلا نأ فشتكا يذلا) ينياه شيرئنياه

 ىلإ باهذلا نع مهعانتما درجمل ؛ .لقألا ىلع يجراخلا ماعلا رظن

 .ةيدوهيلا نم ةففخم ةيلاربيل ةغيص مهنم افرطت لقألا روط دقو .(ةسيئكلا

 يأ اهيلع أرطي ملف .دوملتلاو ةاروتلا اهيف مكحتت ىتلا وتيغلا ةايح امأ

 .ةريغصلا تادلبلا يف الإ رّيغت
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 رشع تثلاثلا لصفل)
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 ةيناملعلا : ايح ولويديألا
 بن

 نأ مهوتيو «ةطرخم ىلإ ةيلزنملا ةيبشخلا ةادآلا لوح (ماثنب ديسلا)'

 ءرعشلاب افوغش سيل هنإ .اهسفن ةقيرطلاب سانلا لوحي نأ هعسوب
 512165068256(2) ريبسكش نم ام ةربع صلختسي نأ هعسوب سيلو

 نولضفي نمت دحاو هنإ .هترانإو هتيب ةئفدتل راخبلا مدختسي وهو

 توربجب نودقتعيو .رومألا رثكأ يف يعيبطلا ىلع يعانطصالا

 راجشألاو لوقحلاو «ءقلطلا ءاوهلا يف هدهاشي ام يردزي وهو .لقعلا

 . ' (ةعفنملا) ىلإ ءيش لك عاجرإ ىلع ءًامئاد ءرصيو ءرضخلا
 ( 77/6 ىرآ»آ1 01 1176© رصعلا حور 17(2/. 1132110) تيلزاه مايلو

(1825) (456 

 مهو .مهفادهأو مهفقاوم ىلع اورتستي نأ نوهركي نييعويشلا نإ'

 ةمكاحلا تاقبطلا دعترتلف .ةمئاقلا عاضوألاب «ةوقلاب ءنوحيطي

 ءاهلالغأ الإ هرسخت ام ايراتيلوربلل سيلف .ةيعويش ةروث نم افوخ

 .'!اودحتا ءملاعلا لامع اي .هبسكتل ملاعلا اهمامأو

 (14 0711/2510 0]/ ىعويشلا نايبلا ءهزلغنإ كيرديرفو سكرام لراك

 1/76 مددت كا ظوعوم) (18548)
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 1848و 1789 نيماعلا نيب ةعقاولا ةرتفلا تناك «ةيمكلا ةهجولا نم
 نم امأ .ةينيدلا ايجولويديألاب ةلصتملا تاساردلاو تامولعملاب ةلفاح
 دقف .ةرادصلا ناكم لتحت ةيناملعلا ايجولويديألا نإف «ةيعونلا ثيح
 «تاءانثتسالا ضعب ادع . ةرتفلا كلت يف نيمهملا نيركفملا عيمج مدختسا

 سانلا ناك امو - مهريكفت نم ًاريبك ًابناج شقاننسو . ةيكحلعلا ةخللا
 نيلصفلا ىف ءقحال تفو ىف - هنم ًاغورفم ارمأ هنو ربتعي نويداعلا

 تقو يف هضعب انشقان دقو «بادآلاو مولعلا لوح نارودي نيذللا
 باقعأ يف تزرب يتلا ةيساسألا ةعوضوملا ىلع انه زكرنسو .قباس
 .هكلسيس يذلا ليبسلاو :عمتجملا ةعيبط يهو .ةجودزملا ةروثلا
 ةيضقلا هذه لوح يأرلا مسقنا دقو .اهذختي نأ يغبني يتلا ةهجولاو
 ةرابعبو .اولبقتي مل نمو وه امك ملاعلا ريس ةهجو اولبقت نم نيب ةيساسألا
 .ىرخأ ةهج نم نيرخآلاو «ةهج نم مدقتلاب نونمؤي نم نيب :ىرخأ
 .ةيمهأ تاذ ةدحاو ةلماش ةرظن «ناعملا نم ىنعمب «كانه تناك دقل
 درج ءاهبترادج نم مغرلا ىلع ء تناك يتلا رظنلا تاهجو نم رخآ ددعو

 .ةرظنلا هذه رودتو .ةيروحملا ةرظنلل اهرهوج يف ةيبلس ةيدقن تامييقت
 نرقلا داس يذلا يناسنإلا ينالقعلا "ريونتلا" ةلأسم لوح ءاهلمجمب
 يرشبلا خيراتلا نأب ًاخسار ًاناميإ نونمؤي هتاعد ناكو ءرشع نماثلا
 ىلإ يهنتي يذلا جرعتملا ريغ طوبهلا نم ةلاح ال . يماستلا نم ةلاح لثمب
 ةيملعلا ناسنإلا ةفرعم نأ اوظحال دقل ؛كلذ يف نيقحم اوناكو ءحطستلا
 اودقتعا امك .موي دعب ًاموي ةدرطم ةروصب ناديازتت ةعيبطلا لع هترطيسو

 نع لامكلا ةجرد اغلبي نأ نكمي درفل ناسنإلاو يرشبلا عمتجملا نأ
 .لماكلا ريصملا اذه ىلإ يضفتس خيراتلا ةريسم نأو «لقعلا لامعإ قيرط
 .نييكا رتشالاو نييزاوجروبلا نييلاربيللا ءارآ تقالت طاقنلا هذه لوحو

 ًامدقت رثكألا ءىوقألا ةغيصلا تناك «1789 ماعلا ىتح
 ةيزاوجروبلا ةيلاربيللا هتحرط ام يه هذه مدقتلا ةيجولويديأل
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 دق تناك يساسألا اهماظنل ةخسارلا مئاعدلا نأ عقاولاو .ةيكيسالكلا

 ثيدحلا لعجي دق دح ىلإ رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف تيسرأ

 .ةقيض ةفسلف تناك دقل ؛مزلي ال ام موزل نم باتكلا اذه ىف اهنع

 يف الإ «عقوتن امك «ىقنألا اهرصانع دجتل نكت مل ,ةفهرم «ةفافش

 .اسنرفو ايناطيرب

 امنأ يأ ؛اهتيناملعو اهتينالقع ىف ةمراص ايج ول ويديألا هذه تناك

 تالضعملا لك اوّلحيو ءيش لك اومهفي نأ رشبلا عسوب نأب ةعنتقم تناك
 ريغ تاسسؤملاو ينالقعلا ريغ كولسلا ىلإ -ونجلا نأو .لقعلا لامعإب

 اينالقع ناك ام الإ ةفاك نيدلاو ةيديلقتلا ةعزنلا نمضتت ىيتلا) ةينالقعلا

 .تهجتاو .ةرانتسالا نم ًالدب ماهبإلا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم (امهنم

 اهتوق دمتست ةيجولويديأب قيلي امك ةيبيرجتلاو ةيداملا ىلإ ءًايفسلف

 ءايزيفلاو تايضايرلا نم «ةلاحلا هذه يفو ءملعلا نم اهلمع بيلاسأو
 اهتاضارتفا تناكو ءرشع عباسلا نرقلا يف ةيملعلا ةروثلا امهتروط نيتللا

 دارفأ ناطبتسا ىلإ عجرت يتلا ةيدرفلا حورلا عويشب زيمتت ملاعلا نع ةماعلا

 ةقبسم ئدابم ةيأ ىلإ دوعت ام رثكأ مهكولس ةبقارم ىلإ وأ ىطسولا ةقبطلا
 ملع نم عون ىف تلثمت دقو .هيلع تزكترا اهنأ معزت يذلا عونلا نم

 لوادتلا ديق نكي مل "يجولوكيس " حلطصم نأ نم مغرلا ىلع «سفنلا
 . ' ةيطبارتلا ةسردملا" ىمسي ناك يذلا «ملعلا اذه جبنو «1789 ماع

 رشع عباسلا نرقلا ىف هروطت دق ناك ىذلا اكيناكيملا ملع حهنم

 فلأتي ةيكيسالكلا ةيلاربيلل ةبسنلاب يرشبلا ماعلا ناك ءراصتخاب

 ىعسيو «ةليصأ عفاودو رعاشم اهرواست «ًايتاذ ةيفتكم ةيدرف ِتاّرذ نم

يضري ام ميظعت ىلإ اهتم لك
 4 يف درفلا ىواستيو .هؤومسسب ام راصتخاو :ه

 هئاوهأل ادودح فرعي ال ء(لاحلا ةعيبطب ) «وهوو . ”"”"نيرخآلا عم كلذ

 ىلإ «ةيلمع ضارغألو «ةوقب ميظعلا (1طهصتقق [مططعو) زبوه ساموت اعد (1)

 ."مولعلا ' ءانثتسأب : تاالاحملا فلتخم ىف دارفألا عي نيب ةمأتلا ةأواسملا
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 ةعيبطب) ناسنإ لكل نإف «ىرخأ ةرابعبو .اهيف لخدتلا قحب عتمتي الو
 لوف دح ىلع «ةداعسلل يعسلاو «ةيرحلاو «ةايحلا يف قحلا «(لاحلا
 نييلاربيللا نيركفملا رثكأ نأ نم مغرلا ىلع .يكيرمألا لالقتسالا نالعإ
 يعسملا اذه لالخو ."ةيعيبط ًاقوقح" اهرابتعاب اهداريإ اوشاحت ًالقعت
 ىضوف يف دارفألا نم دحاو لك دجو «ةيتاذلا ةحلصملا قيقحتل
 اوميقي نأ .«يىرورضلا نم لب .عفانلا نم نأ هذه نيواستملا نيسفانتملا

 يتلا - ةعفانلا تاييترتلا نم بكرملا أذهو .نيرخأ دارفأ عم ةنيعم تاقالع

 وه  "دقعلا' ىمسملا يراجتلا حلطصملا يف اهنع ًاحيرص ًاريبعت تدجو
 هذه تنمضت دقو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاعامجلاو عمتجملا نّوك ىذلا

 لعفل ةدودحم اللا ةيعيبطلا ناسنإلا ةيرحل دييقتلا ضعب طباورلاو تابيترتلا
 ىلإ لخدتلا اذه ضفخي نأ ىسايسلا طاشنلا تامهم نم ناكو ءءاشي ام
 لثم لازتخالل ةلباقلا ريغ تاعامجلا ءانثتسابو .ًايلمع ايندلا هدودح
 ةيكيسالكلا ةيلاربيللا ىف "ناسنإلا" نإف «ءانبألاب نيدلاولا تاقالع
 هنأل ؛ًايعامتجا ًاناويح ناك ("وزورك نوسنبور" وه يبدألا هزمرو)
 فادهألا تناك «ىلاتلابو .ددعلا ةريثك تاعامج يف أعم شياعتي
 تناكو «ةيدرفلا فادهألا عومجمل ةيباسحلا ةليصحلا يه ةيعامتجالا
 نم هاناع ام رثكأ اهفيرعت اولواح نم ىناع ىتلا ةملكلا يهو) ةداعسلا
 ةطاسبب «عمتجملا فدهو ؛ىمسألا درفلا فده يه (اهقيقحت اولواح
 عفاو يفو ٠ .سانلا نم ربكألا ددعلل ىربكلا ةداعسلا ققحتت نأ وه

 ,ةيناسنإلا تاقالعلا عيمج تلزتخا يتلا ةتحبلا "ةيعفنلا" تناك ءرمألا
 ةفسالف ىلع رصتقت ءاهانحضوأ ىتلا ةيساسألا رصانعلا ىلإ .ةحارصي

 ىلع وأ ءرشع عياسلا ثرقلا يف زيوه ساموت ميلتعلا لكم تداعب
 ةاعدلاو نيركفملا ةسردم لثم .«نيقثاولا ىطسولا ةقبطلا لاطبأ
 لم سميجو «(1748-1832) ماثنب يميريج ءامسأب نيطبترملا نييناطيربلا
 ىسايسلا داصتقالا ءاملع .ءالؤه ىلع ةوالعو ؛.(18363)
 قاطن نع جرخي ام لك ربتعت ةيجولويديأ نأ ىلإ كلذ دوعيو .يكيسالكلا
 :(ماثنب ريبعت بسح) "ءاره يف ءاره* ةينالقع ةروصب ةبوسحملا ةعفنملا
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 ةقبلعلا كولس يف روغلا ةقيمعلا زئارغلا ضعب مدطصت نأ نم دب ال ناك

 اذه ىلع ءأئكمم ناكو . يلو لواحم يذلا ىطسولا

 يف لخدتلا نم ديزمل ًايفاك ًاريربت ةينالقعلا ةحلصملا مدقت نأ «ساسألا

 بسكي امب ظفتحيو ءاشي ام لعفيل درفلا اهب عتمتي يتلا  ةيعيبطلا ةيرخلا "
 فكع يذلا ءزيوه ساموت حضوأ دقو) ةلوبقملا دودحلا نم ريثكب رثكأ

 ةيرحلا هذه نأ ءاهرشنو هلامعأ عمج ىلع نورويغلا نويناطيربلا نويعفنلا

 نيّيماثنبلا نأ امك .ةلودلا ةطلس ىلع ةقبسم طورش ةيأ ضرف نود لوحت

 اوسحأ امدنع ةلودلا ةرادإ يف ةيطارقوريبلا نأش نم نولعي اوأدب مهسفنأ

 املثم سانلا نم ددع ربكأل ةداعسلا نم ةجرد ىصقأ نمضتس امنأب

 نوعسي اوناك نم نإف ءانه نم .(" رمي هعد «لمعي هعد" ةسايس لعفتس

 ام ابلاغ اوناك .ةيدرفلا ةيرحلاو «ةردابملاو «ةيدرفلا ةيكلملا ةيامح ىلإ

 ال ."ايعيبط اقح" اهرابتعاب ةيقيزيفاتيم ةكرابم اهيلع اوغبسي نأ نورثؤي

 ىلع ةوالعو .اهيلع .فادهتسالل ةضّرعملا ."ةيعفنلا" ةفص قالطإب

 امهلازتخاب بجاولاو قالخألا يموهفم ًامامت دعبتست مهتفسلف نإف كلذ

 نيلهاجلا ءارقفلا سوفن يف خسارلا يدبألا ءايشألا ماظنب ساسحإلا

 .يعامتجالا رارقتسالا مهيلع دمتعي نيذلا

 ةيجول ويديأ راكتحا ًادبأ عطتست مل ةيعفنلا نإف «بابسألا هذه لثملو

 ريمدتل ةيفاكلا ةيوقلا لواعملا تمدق ىهف .ةيلاربيللا ىطسولا ةقبطلا

 نم ًاعون «ةرورضلاب «ينعت تناك " ةصاخلا حلاصملا" نأ ضرتفن ال نأ انيلع (2)

 رصانع نأ ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ةعزنلا ووذ نويعفنلا ىأر دقف .عمتجملل ةيداعملا ةينانألا

 ةحيحصلا ةيبرتلا عم بجي وأ ء,نمضتت اهميظعتو اهيلع لوصحلا ىلإ درفلا ىعسي يتلا ءافتكالا

 اذه ىلإ رظني نكي ملو .نيرخآلا رشبلا ةدعاسم ىف ةبغرلا يأ ؛يريخلا رصنعلا ءنمضتت نأ

 همزلتست أرمأ ربتعا لب «يعامتجالا دوجولا بناوج نم ًابناج وأ ًايقالخأ ًابجاو هفصوب دعبلا

 (ىزنك1 616 4ع | 721:+6) ةعيبطلا ماظن هباتك يف (1101طةعاط) خابلوه ود لوقيو .درفلا ةداعس

 تارورض نم انم لك هربتعي يذلا رمألا نم رثكأ تسيل ةحلصملا" :(268 ص .لوألا ءزجلا)

 . " هتداعس
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 نم ةرفاظلا ةلئسألا نع ةباجإلا عطتست مل يتلا ةيديلقتلا تاسسوؤملا
 ةداعسلا ققحيس له ؟عفان وه له ؟ينالقع رمألا اذه له :عون
 نكمتت ثيحب ةوقلا نم نكت مل اهنأ الإ ؟رشبلا نم ددع ربكأل ىوصقلا
 ء(تهطص آ.هءانع) كول نوج لظ اذكهو .اهئاقتا وأ ةروث لاعشإ نم
 ريثألا ركفملا هدحو وه «ليلجلا زبوه ساموت ال ءايفسلف نهاولا
 ةيدرفلا ةيرحلا عضو .لقألا ىلع «هنأل ؛ةلذتبملا ةيلاربيللا نع عفادملا
 عيمج نم ةيمهأ رثكألا يه اهربتعا هنأل ؛مومهلاو لخدتلا قاطن جراخ
 نأ مهل لضفألا نأ نويسنرفلا نويروثلا دجوو ."ةيعيبطلا قوقحلا '
 ىف ةيرحلا نطاوم لكل) رحلا يداصتقالا عورشملاب ةبلاطملا ىلع اودكؤي
 ةعفان ةحلاص اهاري يتلا ةقيرطلاب هلامسأرو هتقاطو هدهج مادخستسا

 الكش هوربتعي نأو .'**(ءاشب امغفيكو ءءاشي ام ءاشي نأ هلو ...هل

 صخش لك ةسرامت نإ) ةيرحلا يف ماعلا يعيبطلا قحلا لاكشأ نم
 عمتجملا ءاضعأل نمضي هنأ ماد ام اهل د دودح ال ةيعيبطلا هقوقحل

 .(اهسفن قوقحلاب اوعتمتي نأ نيرخآلا

 . يسايسلا اهريكفت يف تلخت ؛ :ةيكيسالكلا ةيلاربيللا نإف «يلاتلابو
 تناك اهنأ ريغ .ةرثؤم ةيروث ةوق اهنم العج نيذللا ناوفنعلاو ةأرجلا نع

 نأ ىلإ ءهنم بناج ىف كلذ دوعيو ؛ ىداصتقالا اهريكفت ىف ًاتمزت لقأ

 قوفتب اهتقث نم ريثكب ربكأ تناك ةيلامسأرلا راصتناب ىطسولا ةقبطلا ةقث
 ةفاضإ «ةلهجلا ءامهدلا ىلع وأ قلطملا مكحلا ىلع يسايسلا ةيزاوجروبلا
 ناسنالا ةلاحو ةيرشبلا ةعيبطلا نع ةيكيسالكلا تاضارتفالا نأ ىلإ
 ريثكب رثكأ ةصاخلا قوسلا عاضوأو مءاوتت «كش امثود «تناك ةيعيبطلا

 يسايسلا داصتقالا نإف ءانه نم .امومع ةيرشبلا عاضوأ مءاوتت ام

 ايجولويديألا حرص لثمي ءزبوه ساموت نم ةمهماسمب ؛«يكيسالكلا

 م" ءقتسعو ممم |عرسعا مقعد لع 1860-1787, امدمع ال11], 2. 9 0030

 . نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ نم ةعبارلا ةرشعلا ةداوسم ىئىَش كلت تناك

 .4 ةرقفلا ء1798 نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ (4)
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 لبق يبهذلا هرصع دهش دقو «ةيركفلا ةهجولا نم ًاذوفن رثكألا ةيلاربيللا
 مدآ باتك رشنب أدب هنأ كلذ ؛ليلقب باتكلا اذه اهجلاعي ىتلا ةلحرلا

 غلبو «1776 ماع (11هملا» 0 31ه/زم»5) ممألا ةورث (1723-1790) ثيمس

 ىسايسلا داصتقالا ئدابم (1792-1823) ودراكير ديفيد ساتك رشنب هج وأ

 حرصلا اذه نأ ريغ (7 ماع ( لمة مءاماعد هز طملأ11 عمل 7عم710هزن)

 نإف .«كلذ نم مغرلا ىلعو .1830 ماع لوحتلا وأ رايمالاب أدب ىركملا

 طاسوأ ىف راصنألاو عابتألا نم ديزملا يوهتست تيقب هنم ةلذتبم ةخسن

 .ةرتفلا كلت يف لامعألا لاجر

 ىف ةيتاذلا ةحباصملا قيقحت لإ معسي سفن ناكر ( .ةدايسلاب نوعتمتي

 ءةطشنألا هذه نأ نيبن نأ اننكمي هنأ ريغ .رخآلا دحاولا اهيف سفاني ةئيب

 لفطتل د ؛ ةيمالظلا مر رأ «ةيطارقتسرألا ةيتاذل اصلا اهتضرف

 سائلا عيمشل ةداعسلا مك نمو هاف رلاو ءاخرلا دسجتس امنأ ىأ

 يعامتجالا ميسقتلا وه يعيبطلا ماظنلا اذه هيلع موقي يذلا ساسألاو

 0 ا هسأر ةقبلم دوجو نأ ىلع ءايملع ؛ " هزه ةنهربلا ' نكميو .لمعلل

 نأ لع ءايملع :ةنه ربلا كلذك كمبو .نييلامسأ لل .هسفنأ لورجؤي

 عنصب ةدحاولا موقت نأ امهيتلك اكيامجو ايناطيرب نم لك ةحلصم نم

 ممألا ة ةورت نأ كلذ ؛ ماخلا ركسلا جاتنإب ىرخألا ىمتكت مثيب عئاضبلا

 مكارتو كلمتلا ىلع ةمئاقلا ةصاخلا تاعورشملا لالخ نم تمانت امنإ

 ةورثلا نيمأتل ىرخأ ةليسو ةيأ نأ ىلع ًاضيأ ةنهربلا نكميو .لاملا سأر

 ىلع ةوالعو .دومخلا نكي مل نإ «ءاطبإلاو ءرثعتلاب اهبيصت نأ نم دب ال

 ىلع مجن يذلا «ةيداصتقالا ةهجولا نم ئفاكتملا ريغ عمتجملا نإف «كلذ
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 ةاواسملاو مجسني نكي مل «ةيرشبلا ةعيبطلا ةطشنأ نع هنم صانم ال وحن
 نأ ةورثلا هذه نأش نمو .ةلادعلا حورو قفتي الو سانلا نيب ١ ةيعيبطلا

 تناك اهنأ أمك . كن نوملحتن اوناك ام لضفأ ةأيح ءارقفلا رقفأل ىنح نموت

 ! امب ءايشألا لدانت ىهو ءةاوأسمو اًوفاكت تاقاللعلا رثكأ ىلع مومن

 نكي ل ' : نيثدحلا نيسرادلا دحأ ريبعلا لج - ىلعو .قوسلا ىف اهلداعي

 ىوقلل رجلا طاشنلا نأ كلذ ىلإ فاضي .هلداعب ء يسب هش صخش نم

 و " ةماعلا ةحلصملا
 ال

 ع 07 يف تعضو 07 ليقارعلا ةلازإ وه بولطملاو .ةيلامسأرلا ظ

 هروصب اهلك ةيندملاو مولعلاو بادالا 8 لئامت مدعن هبكاوي ناك جاتنولا

 نوعفادي اوناك فقاوملا هذه اوذختا نم نأ ضرتفن ال نأ انيلعو .ةماع إ
 نودقتعي اوناك دقف .لامعألا لاجرل ةيتاذلا حلاصملا نع ةصاخ ةروصب
 مهعسوب ناكو «ةيلامسأرلا لالخ نم ناك لبقتسملا ىلإ ةيرشبلا قيرط نأ
 .اذه مهداقتعال ةرتفلا كلت ىف ةيخيرات تارربم اودجن نأ

 ظ يف يكامت يعتلا) ٠ كلت ةلحضلا رظنلا ةهج و يف ةوقلا نط وم نإ ا

 امعاي رظن تابثإ لع ةقئ ةقئافلا امجردق هنأ دقتعُي ث ناك ام يف طقف ا /
 نم لك هتققح يذلا جلا مدقتلا يف لب «يلقعلا لالدتسالاب ةيداصتقالا أ

 ةهجو بيصي بطعلا أدب دقو .رشع نماثلا نرقلا يف ةيندملاو ةيلامسأرلا ١
 لفغ تاضقانت ماظنلا اذه يف فشتكا ودراكير نأ درجمل ال هذه رظنلا ظ
0 

 ةيلعفلا ةيعامتجاالاو ةيداصتقالا حئاتنلا نآل لب ©« ثتيمس مدأ اهنع ١
 .تاعقوتلا ىوتسم ىلع نكت مل ةيلامسأرلل 1

 خرم جمال, 4 يزعم هز ععمبومبستع 1ةمايعأت ([مم منا ماطر 1948]), 2١ 5 030 ظ
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 عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف يسايسلا داصتقالا ناك دقل

 «لاحلا ةعيبطب «نكمي ناكو .ايدرو املع ال «"ًامتاق' املع رشع

 ىلع ماودلا ىلع اولظي نأ مهيلع بتك نيذلا ءارقفلا سؤب نأب داقتعالا

 ( 15507 7 ناكسلا نع ةلاقم يف سوتلام ىأر املثم ةعاجملا افش

 ىلإ تالألا مادقتسا اياحض نم وئاك أ 038 ماع /20011/1411071)

 نم مظعألا ردقلا يف ببسلا وه ناك .' © دراكير ىأر امك عناصملا

 تناك دادعأآلاو تايوتسملا هذه نأ ريغ .سانلا نم ربكألا ددعلل ةداعسلا

 تابوعصلا كلذكو «قئاقحلا هذه لثم نأ الإ .ًالمؤم ناك امم ريثكب لقأ

 1[ ]0 ماعلا نيب ة ةرتفملا ىف : ىلامسأرلا عسوتلا اههجاوي ناك يتلا هحضا ولا

 «لؤافتلا لؤاضت يف تمهسأ دقو «نرقلا كلذ نم تانيعبرألاو

 لباقم "عيزوتلا ' ةسارد يف اميس الو «ىدقنلا ءاصقتسالا لع تازمحو

 ثيمس مدال رصاععملا ليجلل ىسيئرلا لغاشلا ناك ام وهو ءجاتنولا

 يف عئاورلا نم وهو ءيسايسلا ودراكير ديفيد داصتقا نإ

 يف ةربتعم رصانع «ُّمُث نم «ءثدحتسا «مراصلا يقطنملا لالدتسالا

 نم هوقبس نم هب لغش يذلا يعيبطلا مغانتلا لوح لاجسلا
 نم ددع ىلع «ثيمس مدأ هلعف امم ريثكب رثكأ «دكأ هنإ لب .نييداصتقالا

 ىلع زكر امدنع يداصتقالا مدقتلا ةلجع فقوت نأ عقوتي يتلا لماوعلا

 .صقانتلا ىلإ حبرلا تالدعم ليم لثم «ةلجعلا هذه كرحت يتلا تانوكملا

 يتلا يهو «ةميقلا لوح ةماعلا لمعلا ةيرظن حرط هنأ « كلذ نم مهألاو

 .ةيلامسأرلا دض ةيوق ةجح ىلإ لوحتتل ةدحاو ةسمل الإ اهصقني نكي م

 هتدناسمو ءاركفم «ةقئافلا ةينفلا هتردق نإف ,كلذ نم مغرلا ىلععو

 لثم «نويناطيربلا لامعألا لاجر اهب ىدان يتلا ةيلمعلا فادهألل ةراحلا

 داصتقالا لالتحا ىلع تدعاس «كالملا دض ءادعلاو ةرحلا ةراجتلا

 لقرعي ام اريثك تالآلا مادختسا نأب «ةلماعلا ةقبطلا دارفأ هلمحي يذلا ىأرلا نإ' (6)

 211 ةمأ در 7. : رظنا ." يسايسلا
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 ايجولويديألا يف هيلع ناك امم أزيمت رثكأ اعقوم يكيسالكلا يسايسلا
 ةلحرملا دعب اميف ىطسولا ةقبطلا نم نيحلصملا عئالط تناكو .ةيلاربيللا

 ةيماثنبلا ةيعفنلا نم حيزمب «ةيلمع ضارغأل «نيحلسم ةينويلبانلا
 .ةمخضلا ودراكيرو ثيمس تازاجنإ تدأ دقو .ىدراكيرلا داصتقالاو
 داصتقالا ليوحت ىلإ «نييناطيربلا ةراجتلاو ةعانصلا نيطاسأ نم ةدناسمب
 نييداصتقالا راودأ صياشقتو ءاساسأ يناطيرب ملع ىلإ يسايسلا
 (رشع نماثلا نرقلا ىف لاجملا اذه ةداير يف اوكراش نيذلا) نييسنرفلا

 ريغ نييداصتقالا اولوحو «ةدناسم وأ ةيديهمت ةبترم يف اهعضوو
 دقف «كلذ ىلع ةوالعو .ةصانقلا نم ةرثانتم ةعامح ىلإ نييكيسالكلا
 تسسأو .ةيلاربيللا مدقتل ًايرهوج ًازمر يسايسلا داصتقالا نم اولعج
 وه 60 ثيمس مدأ ىديرم دحأ هلتحا ثحيسملا اذه لوح أايسرك ليزاربلا

 نيودوع مايلو ىوضوفلا يعفنلاو 2(]. 8. 58إ) ىابس .ب 38

 أدب ىتح «لالقتسالا نفح نيتنجرألا دكت و . (ا1711 أهم 60مل
 1823 ماع يس ابسلا داصتقالا سيردت ةديدجلا سيريأ سنويب ةعماج يف
 ليبق تمجرت دق تناك يتلا ّْلِم سميجو ودراكير لامعأ ىلع ًادامتعا
 سيردتلل يسرك لوأ تسسأ امدنع اهريغ تقبس ابوك نكلو .كلذ
 ىداصتقالا كولسلا نأ عمو .38 ماع عوضوملا اذه لوح ىعماجلا
 طاسوأ يف عزملا راثأ دق ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةمكاحلا تاعامجلل للعفلا
 ةرعش ديق مهراسم ريغي ل كلذ نإف ءابوروأ يف داصتقالاو ليومتلا
 .هوعبتا ىذلا يداصتقالا جهنلا نع

 مستت ءانيأر امك «ةيلاربيللا ايجولويديألا نكت مل .ةسايسلا يفو
 نيب ةعزوم «ةيرظنلا ةيحانلا نم «تلظ دقف .ماجسنالا وأ كسامتلاب
 ىتلا ةميدقلا بهاذملا ىلع ةلدعم تاعيونتو .ءةهج نم ةيعفنلا ةسردملا
 ناثلا رايتلا ةبلغ عم «يعيبطلا قحلاو يعيبطلا نوناقلا رواحم لوح رودت
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 مكحبب ًاعويش رثكألا ناميالاو ءةهج نم ””ريهامجلا دشح لب ء«ىطسولا

 بسح ةظفاحملاو ةيلاكيدارلا نيتعزنلا نيب يأ ؛كالملا بخن هالوتت

 اذإو «سانلا معدب عتمتت تاموكحلا تناك اذإ هنأل «يناطيربلا حالطصالا

 ةيحضتلا متت امدنع يأ) لعفلاب مكحلا ىلوتت يتلا يه ةيبلغألا تناك

 لهف .(ةيقطنملا ةهجولا نم ىمتح .كلذو .ةيلقآلا حلاصمب اهتحلصل

 رقفألا تاقبطلا" ىهو «ةيلعفلا ةيبلغألا ىلع لاكتالا ًانكمم نوكيس

 امك ءوهو «لقعلا هيلمي امب مايقلاو «ةيرحلا ةيامح يف '*”"ًاددع رثكألاو

 ؟ىطسولا ةقبطلا نم ةيلاربيللا جمانربل قباطم ءًاحضاو ناك

 وه ةيسنرفلا ةروثلا لبق عزفلل يساسألا ببسلا ناك ءددصلا اذهو

 يف ءاوناك نيذلا ءارقفلا نيحداكلا طاسوأ ىف ناعئاشلا ةذوعشلاو لهجلا

 ةروثلا تثدحتساو .كلملاو ةنهكلا ىديأ ىف ةعيط ةادأ «نايحألا لغأ

 ام كلذو «ةيلامسأرلل يداعملا يراسيلا جمانربلا وه ًايفاضإ ًارطخ اهسفن

 ةيروتاتكد بناوج ضعب يف (ضعبلا ىري امك ةينالع وأ) ًانمض ىلجت
 رطخلا اذه اوسملت دق جراخلا يف نولدتعملا نوظفاحملا ناكو .ةبقاعيلا
 يذلا .(8ةسسمل 8ادناع) كريب دنومدإ عجارت دقف ؛ةركبم ةروصب

 هتّيجولويديأ يف ثيمس مدآ جم .يسايسلا هطاشن يف .كلس

 .ديلاقتلا لئاضفب ينالقعلا ريغ ناميإلا ىنبتف «'”ةيداصتقالا

 ,(1794 - 1743) (©020020ع0 هيسرودنوك نأ ليتسابلا طوقس حئاتن نم ناك (7)

 تيوصتلا قحب هداقتعا نع لوحت «ةرينتسملا ةيزاوجروبلا تاهجوتلل ةريمخ هراكفأ ربتعت ىذلا

 .تاعامجلاو دارفألا ةيامحل ةيوق تانامض رفوت ةرورض عم ؛ةيطارقميدلاب ناميإلا ىلإ دودحملا

 لعموم - مماملمع طلزعم]وك لع (نةقتاقأ همك: عاب 0 عير مع لم 0هسلومعمع (8)

 (1804), م1. غ/111], م. 412, صل 12. 2. طةلسعتب 4مم م# 77)ءوبمءنأأع 12 هدول مخ را

 ]م0111 نهأ 2 751هموب هز ظسممع هنو ملمع عم 1760-1800  (طةصععاممل  طءمععامال

 انط197 اوال 2ءعوور 1959), هما. 1: 716 ما ءدمعب مم. 13-0

 عباط تاذ كاذنأ تناك ةيلاربيللا نأ ءةعنقم ريغ ةروصب ء(مهلدع#) رملاب ىرب

 .نالا هيلع ودبت امم احوضو رثكأ " يطارقميد'
 0. 8.١ 84ةعمطعتةمدب ” ظقصتنصل ظابتاععر* 77 هبكوعاةمرنك هز اع 8هردوأ 5007[ 9(

 051 07000 - لاق ةرجمتممد لع ا]ه دمعتؤا6 ممونوأم لع (مدموو, 5 دعا عور 56عأب 2, أ

 ا111 (1959), مم. 19-6
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 راطإلا ذئذنم حبصأ يذلا «ءيطبلا يوضعلا مدقتلاو «ةيرارمتسالاو
 0 نويلاربيللا لدع دقلو .ةظفاحملا ةعزنملا يرشنلا

 ا م نك .1794و [7 نيماعلا لعتو مهحلاصت

 نيحداكلا ةدناسمب ١ ظافتحالا ىلع ةيتاذلا ةردقلاب قوثولا ىف ١ يأرلا لب

 .ةقثلا لك مهسمنا يف نيقئاولا نييزاوجر وبلا نم وا « نيفرطتملا نطخاسلا

 طخسلا رهاظم تمهسأ «ةينويلبانلا ةرتفلا باقعأ ىفو
 مقافت يف ةيكارتشالا تايجولويديالاو «ةيروثلا تاكرحلاو . يعامتجالا

 ةيطارقميدلاو ةيلاربيللا نأ ادبو .ةلح 0 ماع ةروث هتدازو .قزأملا اذه

 ةيسنرفلا ةروثلا راعش حبصأو «نيفيلح ىلإ ال نيمصخ ىلإ اتلوحم دف
 ال ضقانتلا نع اريبعت .ءاخالاو ةاواسملاو ةيرحلا ىف لثمتملا ىثالثلا

 ةروثلا نطوم ىف هروص ىلجأ ىف لاحلا ةعيبطب كلذ ىدبتو .فلاتلا
 سرك يذلا ,(1805-1859) .ايفكوت وذ سيسكيلا نإ .اأسنرف ىف «هسهمن

 ةيكيرمألا ةيطارقميدلا يف ةيلصألا تاعزنلا ليلحتل دوهشلا داحلا هءاكذ
 داقنلا نيب هسفن ىلع ظفاح لف ىدعد اميف ةيسنرفلا ةروثلا ىف همث (1835)

 اهسناجت نع تنهرب هراكفأ نإ لب «ةلحرملا كلت يف نيلدتعملا نييلاربيللا
 امبرو .1945 ماعلا ذنم يبرغلا ملاعلا يف نيلدتعملا ني نييلاربيللا فقوم عم
 :نارهن عبن ءرشع نماثلا نرقلا ذنم" :هتلوقم ىلإ عبطلاب كلذ دوعب
 :ةرحلا تاسسؤملا ىلإ سانلا امهنم لوألا لقني .دحاو عبن نم امهنأك
 ةيلج ةقرافم سملن ءًاضيأ ايناطيرب ىفو .''"'”"ةقلطملا ةطلسلا ىلإ رخآلاو

 اهمعزتت ىتلا ةيطارقميدلل ْلِم سميج اهالوأ ىتلا ةغلابلا ةقثلا
 ْلِم تراويتس نوج هنبا هنع برعأ يذلا قلقلاو «ةهج نم ةيزاوجروبلا

 ل. ١] 1ةلصمس, جما: ءوأ ]مل هددادا كت: 116 1م 8نماع اطقغ (10)

 1/1 جانو (ةلعس ال نماع 2ءةعوعع, 1960)ر م. 323
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 000 قالا كَ

 وه كلذو ؛تايبلغألا ةلابق تايلقألا قوقح ةيامح نأشب (1873-1806)

 (07 ةيرحلا لوح هباتك يف مومهملا ىخسلا ركفملا كلذ لغش يذلا رمألا

 .(1859) 775 ن)

11 

 ىلإ  قثاولا ىلصألا اهناوفنع دقفت ةيلاربيللا ايجول ويديألا تناك اميف

 اهيلع تماق ىتلا سسألاب .ةيكارتشالا ىه «ةديدج ةيجول ويديأ تأدب

 كلت ىف نييكارتشالا زّبمي ناك امو .مدقتلاو ملعلاو لقعلا ةداعإ . ىهو

 رهظي ىذلاو ءةكرتشملا ةيكلملا هدوست ىذلا لماكلا عمتجملا ةأعد نع ةرتفلا

 ظفحم نود نم لوبقلا وه «لجسملا خيراتلا تايبدأ يف ىرخأ دعب ةرم

 ناكو .ةثيدحلا ةيكارتشالا زورب لامتحال تدهم ىتلا ةيعانصلا ةروثلاب

 هراكفأ نأ نم مغرلا ىلع «(1760-1825) نوميس ناس ود دولك تنوكلا

 'ةيتعانصلا " ل لوألا ىعيلطلا ةيعادلا ءًاضومغ رثكأ ةلزنم لتحت

 حبصأو .(ةيسنرفلاب نيحلطصلملا نيده تحن ىذلا وهو) "نييعانصلا"و

 امهيلك وأ «نييعانصو نيلوممو « نيرماغم نييئف ءاربخو « نييكا رتشا هذيمالت

 نم لك خيرات يف ةبيرغ ةناكم ةينوميس ناسلا تلتحا اذكهو .ىلاوتلا ىلع

 نيوأ تربور ناكو .ءاوس دح ىلع ةيلامسأرلا ةاداعمو ةيلامسأرلا روطت

 .نطقلا ةعانص يف حاجنلا لك ًاحجان ادئار ايناطيرب يف (1858-1771)

 ققحت لامتحاب خسارلا هناميإ نم ال لضفأ عمتجم مايق ةيناكمإب هتقث دمتساو

 قلخ ىلع كاذنآ ةمئاقلا دهاوشلا نم ًاضيأ لب ءبسحف ىناسنإلا لامكلا

 نم زلغنإ كيرديرف ناكو . .ةيعانصلا ةروثلا ءارج لمتحلا ةرفولا عمتجم

 نم دحأ نكي ملو .ضضم ىلع كلذ ناك نإو , نطقلا عينصت : ىف نيكراشملا

 عم «ءارولا ىلإ يعامتجالا روطتلا ةعاس ءاجوإ يف ًابغار دن ددخلا نييكارتشالا

 ؛ييروق لراش نإ لب .كلذ نوديري اوئاك هعابتأ نم اريثكذأ

 نيسسؤملا ءابالا نيب ةيتعانصلا ةعزنلا هاجت ةسامح لقألا وهو «(1837-1772)

 .اهلبق ال ةيعانصلا ةروثلا دعب نمكي لحلا نأ ىري ناك «ةيكارتشالل
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 تناك ةيكيسالكلا ةيلاربيللا ججح نإف «كلذ ىلإ ةفاضإ
 ىذلا يلامسأرلا عمتجملا دض .لعفلاب تمدختسا دفو . مدخةستس

 «تسوج ناس ريبعت دح ىلع «ةداعسلا تناك دقل .هئانب يف تمهسأ

 نأ ظحالن نأ لهسلا نم ناك هنأ الإ ؛'''""ابوروأ يف ةديدج ةركف'
 نيحداكلل ققحتتس نكت مل سانلا نم ربكألا ددعلل ىمظعلا ةداعسلا

 .ةهج نم ةداعسلل ىعسلا نيب ب لصاف طخ عضو أبعص نكي ملو .ءارقفلا

 مايلو هلعف ام كلذو .ىرخأ ةهج نم ةينانألا ةيدرفلا تاضارتفاو

 . (1] طمتسمهم 1 0ل عواعتم) نكسغدوه ساموتو 2. نيوأ تربورو «نيودوع

 ىرورضلا يلوألا فدهلا" نأ نيوأ ىريو .ماثنبب نورخألا نوبجعملاو
 ةروصب ةداعسلا ققحتت نأ نكمي ال هنأ ريغ .ةداعسلا وه اهلك ةايحلل

 فبيصن اهنم نكي أ اذإو .ةلوزعم ةداعس عفوتن نأ ثبعلا نمو ؛ةيدرف

 .212/"قالطإلا ىلع ةلقلا اهب عتمتت نلف «عيمجلل

 .ىكيسالكلا يسايسلا داصتقالا فقي نأ ًانكمم ناك «قدأ ةرابعبو
 ةقبطلا ييداصتقا عفد ام كلذو ؛ةيلامسأرلا دض «ةيدراكيرلا هتغيصب
 نأ لب .عزفب ودراكير ىلإ اورظني نأ ىلإ 0 ماعلا دعب ىطسولا

 نم ًاردصم .(1793-1879) (08:©]) يراك يكيرمألاو وه «هوربتعي
 ناك اذإف .عمتجملا يف نوبرخملاو نوبغاشملا اهمهلتسي ىتلا رداصملا
 اذاملف . .اهعيمج ميقلا عبنم وه . يسايسلا داصتقالا ىري امك ؛ لمعلا

 حضوأ امك ٠ ءببسلا نمكيو ؟سؤبلا ةوه ةفاح ىلع لمعلا وجتنم شيعي

 ىف ؛هتيرظن نم حئاتنلا صالختسا يف ابغار نكي ب مل هنأ عم .ودراكير

 نم نماثلا يف ةيناثلا ةنسلا يف رداصلا موسرملا ذيفنتب ةصاخلا تاءارجإلا نع ريرقت 0110
 [.0نز5- خصما طع ]600 50ل24- : رظنا .[ىروهمحجلا ميوقتلا يف سداسلا رهشلا] زوتنف رهش

 لاننا, 0ميد عك عوجتمأةامد لع ىوتست- لعاب 2 ؟؟ماك., |!'ءالتلع لع ]2 7280 ]ت تعط 1, 2060

 زماغمل. أ لعد مماعو مقوم 0طقفماعو العءالوإت (طوبمتقت 18. طةقوبعألعي 1908), “هأ ]11

 8 نمومر او هأ ةعمالع لقطع كد صمت ]793-خ]عرمستمم» هم الزر م. ك5

 | [جمطعرأ 0 عم], 116 8ظممأع وه ]ع ملم قيامعمأ الممل ماع [ال, 7. 4 0120
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 هجتنأ يذلا ضئافلا ىلع «ةدتاف ةئيه ىلع ءاوذوحتسا نييلامسأرلا نأ

 ضرألا يكلام كلمتل نكي ملو) رجأ نم هاقلتي ام ىلإ ةفاضإلاب ءلماعلا

 ناك دقل .(عضولا اذه ىلع ةمهم راثآ ضئافلا اذه نم ًابناج

 نالا رمألا بجوتسيو .لامعلا نولغتسي هرمألا عقاو يف «نويلامسأرلا

 تزرب ام ناعرسو .لالغتسالا ىلع ءاضقلاو نييلامسأرلا نم صلختلا

 ىلع تمكعو ءايناطيرب يف نييدراكيرلا " لمعلا ىيداصتقا" نم ةعامج
 ش .اهنايمتو ةدافتسملا سوردلا ليلحت

 يف اهنم ًاعقوتم ناك ام «لعفلاب .تققح دق ةيلامسأرلا تناك اذإو

 دجتل نكت ل هذه دقنلا هجوأ نإف «ةلئافتملا يسايسلا داصتفقالا ءايأ

 تاروثلا ' لإف ءنامحألا نم ريثك يف ضرتفي مل ًافالخو .اهل ىدص

 ةياغ ىف افورظ نأ الإ .اماَل الإ ءارقفلا طاسوأ ىف علدنت ال "ةيودملا

 «ةيدقنلا روجألا صقانتو .داسكلا رفاضت ءارج تّدجتسا ةبوعصلا

 يف كوكشلا مظاعتو «ةناقتلل فثكملا مادختسالا نع ةمجانلا ةلاطبلاو
 ل . : . سن (13) 5 .

 لالخ اهلك رهاوظلا هذه ترولبت دقو ٠ 3 | يداصتقالا عسوتلا لبقتسم

 ناسلا نالعإو .1"رهلساج) عمتجملل ةديدج ةرظن : هباتك نيوأ

 نسم اللد 0 'ةلخادلا هتاضقاأنت ' لعو :ىداصتقالا طاشتلا بويع

 اهداز ىتلا راصيألا تحارو .فاصنإلاو لدعلا ىلإ هراقتفا نع ثيردحلا

 ىتلا "تامزألا' وأ «ةليصألا ةيرودلا تابلقتلا سملتت ًةدح روفنلا

 نرقلا نم تانيرشعلا ىف تتحت ىتلا ظافلألا نم اهسفن "ةيكارتشالا" ةملك نإ (13)

 .رشع عساتلا

 اك م عرأ 0و عمر ملعرع الاس هز كوع عار: 07, رركدمرند هن ا]زم طسعتماع هر ربع (14)

 1077711101: هز 1116 طلسم نط هعنع» هس ا]ع قاموا منتو هزك اع اة عامام ]م 27 نعام

 طوووإل 566م0 طن (نمع هأآ 1805 1/12]ة5أ5*9 ]نقع ه1 طءوعع 101 اطع © هددستو 01 آمصقتأع

 (ط.هن0لهم: إم. ماه.إ. 1813).
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 يدنومسيس لامعأ هتحضوأ ام كلذو) ةيلامسأرلا اهيلع ىوطنت
 نأ ةيلامسأرلا راصنأ تاف دقو .(زلغنإو «(17206) ديوو .(ةنؤصمصلن)
 .ب .ج مساب طبتري "انوناق " نإ لب ءتاضقانت نم اهيف ام اونيبتسي
 نأ ءالؤه كردأ دقو .ًالصأ اهدوجو لامتحا ركنأ (1767-1832) ياس
 كلت يف فاصنإلا ىلإ ةديازتم ةروصب رقتفي يذلا يموقلا لخدلا عيزوت
 ليبق نم نكي مل (أرقف ءارقفلاو ًءارث ءايرثألا دادزي ثيح) ةرتفلا
 لوقلا لمجمو .ماظنلا اذه ليغشت جئاتن نم ادحاو ناك لب .ةفداصلا
 ملظلا ىلع يوطنت نكت مل ةيلامسأرلا نأ اونيبي نأ اوعاطتسا مهن
 ىلإ مث نم .«ىدؤتو ةئيس ةروصب لمعت كلذك تناك اهنإ لب «بسحف

 .اهورصانم هب نهكت امل ةفلاخم ةيسكع جئاتن ديلوت

 نايبت لع نورصتعي .نيحلا كلذ ىتح .ددحلا نويكارتشالا ناك

  ةيسنرفلا ةيلاربيللا اهتمدختسا يتلا ججحلا ضرعب مهرظن ةهجو

 نويلاربيللا هب لبقي ام دودح زواجتي امب ةيكيسالكلا ةيناطيربلا
 نكي مل هتماقإ ىلإ اوعد يذلا ديدجلا عمتجملا نأ امك .نويزاوجروبلا
 دقل .نويناسنإلا نويلاربيللا هروصت يذلا يديلقتلا جذومنلا نع فلتخي
 ىلع نويكارتشالاو نويلاربيللا هتماقإ ىلإ حمط يذلا يلاثملا عمتجملا ناك
 لماك ةيرحب درفلا هيف ققحيو «ةداعسلاب هيف عيمجلا عتمتي ًاملاع ءاوسلا
 ىلع موقي يذلا مكحلا هنع بيغيو «ةيرحلا هدوستو «ةرمضملا هتاقاط
 نم ةررحتملا ةيجولويديألا ةلئاعلا ءاضعأ فلتخم نكي ملو .ماغرإلا
 ءنويكارتشالاو «نويلاربيللا الو ءريونتلا رصعو ةيناسنإلا ةسردملا
 عمتجم ةباثمب تناك ىتلا ةفيطللا ةيوضوفلا نع نوفلتخم «نويعويشلاو

 بجاولا لئاسولا وه هب نوزاتمي اوناك ام نإ لب ءاعيمج مهل يوابوط

 اهسفنل ةيكارتشالا تقش «ءدحلا اذه دنعو .كلذ قيقحتل اهمادختسا

 .ةيكيسالكلا ةيلا ربيللا ديلاقتلا نع افلتخم ًاقيرط

 روصتلا *ةيردج هروصب 6 علب يذ عئداب «ةيكارتشالا تضقفهر دقل

 لثمت «ةدرفملا هتارذ نيب طبارت وأ عمجت درجم هفصوب عمتجملل يلاربيللا
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 دوعي «ساسألا اذه ىلعو .هيف ةعفادلا ةوقلا ةسفانملاو ةيتاذلا حلاصملا

 وهو «ةيرشبلا تايجولويديألا ديلاقت يف قرعألا أدبملا ىلإ نويكارتشالا
 دعاسيو ءًاعم نوشيعي سانلا نأو «هعبطب ىعامتجا نئاك ناسنإلا نأ

 ىقح نم ءافسؤم ءًايرورض ًاصاقتنا سبيل عمتجملاو ءاآضعب مهصعب
 نضاح وه لب ءءاشي ام لعفي نأ ىف دودحملا ريغ ىعيبطلا ناسنإلا
 نإ ةلئاقلا ثيمس مدآ ةركفب اوئجوف دقو .هتيدرفو «هتداعسو «هتايح
 اذه نأ اوأرو «ةيعامتجالا ةلادعلا بلجيس قوسلا ىف ءايشألا لدابت

 يأرلا اذه مهكراش دقو .يقالخأ ريغ وأ مهوهفم ريغ نوكي نأ امإ ىأرلا

 امك .هنع ريبعتلا ىلع نيرداق اونوكي مل ولو ىتح «نييداعلا سانلا بلغأ

 درجي يذلا هاجتالا اذه دض اوفقو ةيلامسأرلا داقن نم ًاريبك ًاددع نأ
 يذلا "بالتسالا' حلطصم ربعيو) ةيناسنإلا نم يزاوجروبلا عمتجملا
 عمتجملل ميدقلا موهفملا نع .«باشلا سكرامو نوّيلغيهلا همدختسا

 ال دارفأ ةطشنأ هيف ىقالتت عضوم درحم ال «ناسنإلا "نكس" هفصوب

 ةيندملا ةريسم لماك ىلع موللاب داقنلا ءالؤه ىحنأو .(مهنيب ةطبار
 ءمهنإف ءددجلا نويكارتشالا امأ .ةناقتلاو ءملعلاو «ةينالقعلا ةعزنلاو

 .وسور كاج ناجو «.كيلب مايلو رعاشلا لثم ىمادقلا نييروثلل افالخ
 ىديلقتلا جذومنلا ينبتب اوفتكي ل مهنأ الإ .كلذ يشاحت ىلع اوصرح

 سانلا نأب ميدقلا داقتعالا مهعمج لب «ناسنإلا نكس هفصوب عمتجملل
 موهفملا وه كلذو ؛ةيكلملاو تاقبطلا عمتجم روهظ لبق مائو يف اوشاع

 باتكلاو «ىئادبلا ناسنإلا نأش نم ءالعإلاب وسور هنع ربع يذلا

 نوشيعي اوناك نيذلا سانلا ةروطسأ جيورتب ًامدقت لقألا نويلاكيدارلا
 املثم «ءابرغ ماكح بناج نم وزغلل اوضرعت نأ ىلإ ًارارحأو اناوخإ
 .نيينوتويتلا دي ىلع نييلاغلاو «نييدنامرونلا دي ىلع نيينوسكسلل ثدح

 ةيضفملا لبسلا فاشتكا ديعت نأ ةيرقبعلا ىلع" :هييروف لوقي كلذ يفو
 259" ةثيدحلا ةعانصلا عاضوأ عم اهفّيكتو «ةيئادبلا ةداعسلا هذه ىلإ

 1 ةلتطمات, موا ءمأ )لأ هدداتمساىرننن ل طع [مسممنأاتع آظةنعع م 17 (15)
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 اجذومن مدقتل تاطيحملاو نورقلا ربع ةيئادبلا ةيعويشلا تدتما دقلو

 ةيلا ربيللا ديلاقت ددشت مل ةجح ةيكارتشالا تنبت .ىرخأ ةهج نم

 دعبلا ىهو الأ ءأساسأ اهل هبأت تناك اذإ اذه ءاهيلع ديكأتلا ةيكيسالكلا
 لب «ةيكيسالكلا ةيلاربيللا تاعورشم تناك دقف .ىخيراتلا يروطتلا

 عمتجملل ةرياغم «ةينالقع ةيعيبط «نيثيدحلا نييكارتشالا لئاوأو

 .ملاعلا ىلع كاذنأ نايغطلاو لهجلا هضرف ىذلا عنطصملا ينالقعاللا

 .نوينوميس ناسلا مهنمو) "نييوابوطلا* نييكارتشالا نأ عقاولاو

 .ذوفنلا تاذ تاقبطلا ىلإ «لوألا ماقملا يف .هجوملا يجيورتلا يتاعدلا
 يف نيفراع ءمهريغ نم رثكا «كش الو عن وعفتنيس نيدلا لامعلا ناكو

 تاعورشملاو ةيعويشلا تارمعتسملا يه «ةيداير ةيكارتشا تاعمجتن

 نم ٍنناعت نكت مل يتلا ةيلاخلا ةعساولا اكيرمأ ىضارأ ىف ةعقاولا ةينواعتلا
 ةرمعتسم تناكو .يرشبلا مدقتلا قوعت ىتلا يخيراتلا فلختلا ديلاقت

 ىف ترشتناو .انايدنإ ةيالو ىف "ديدجلا ماجسنالا" ةامسملا «نيوأ
 دولوملا اهنم ءاوس «هييروف "بئاتك ' نم نوثالثو عبرأ ةدحتملا تايالولا
 تميقأ ىتلا تارمعتسملا نم ىرخأ ةريبك دادعأو .دروتسملا مأ يلح
 نيذلا ( ل وين وميس ناسلا امأ .نيرخأو هناك يعويشلا يحيبسملا نم يحوب

 نع ثحبلا اولصاو دقف .ةبعامجلا براجتلا ءارجإ ىلإ نيلايم اونوكي مل

 يف هودجو مهنأ ةرم تاذ اونظو .مهتاحرتقم ذيفنتل ريئتسم ةيغاط

 .رصم ىلاو .ىلع دمحم ىه لانملا ةديعب ةيصخش
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 ةيكيسالكلا ةوعدلا هذه ىف ىخيرات يروطت رصنع ةمث ناك

 نم دب ال مدقتلل ةيجولويديأ ةيأ نأل ؛حلاصلا عمتجملا ةماقإل ةينالقعلا
 نم لحارم لالخ يمتح روطت ىلع امبرو «يروطت دعب ىلع يوطنت نأ
 سكرام لراك لوح نأ ىلإ كلذك رمآلا لظو .ىخيراتلا ومنلا

 ًاينالقع ىعسم اهنوك نم ةيكارتشالا ةوعدلا ىف لقثلا زكرم (1883-1818)
 تلصح كلذبو .ةيخيرات ةيمتح اهرابتعاب اهترورض ىلإ هيف ًابوغرم
 تاللجاسملا تلاز امو «ةوطس ةيركفلا ةحلسألا رثكأ ىلع ةيكارتشالا

 طيلخ نم هذه هتجبُح سكرام ىصقتسا دقو .هنع ًاعافد نآلا ىتح ةمئاق

 يسايسلا داصتقالا) ةيناملألاو ةيناطيربلا  ةيسنرفلا ايجولويديألا ديلاقت نم
 ةبسنلابو .(ةيناملأالا ةفسلفلاو «ةيسنرفلا ةيكارتشالاو «يزيلجنالا

 ةيئادبلا ةيعويشلا مسقي نأ يرشبلا عمتجملا ىلع متحملا نم ناك «سكرامل

 نم ةعباتتم ةلسلس ىلإ اضيأ ةيمتح ةروصب روطت مث «تاقبط ىلإ
 نم اهنم لك هيلع ىوطنا امم مغرلا ىلع «تناك يتلا ةيقبطلا تاعمتجملا

 تاضقانتلا" اهنم لك دهشو ءامنامز يف 'ةيمدقت" «ملظلا هجوأ
 تدلوو مدقتلا نم ديزملا قيقحت ءام تقو يف «تقاعأ يتلا "ةيلخادلا

 كلت رخآ ةيلامسأرلا تناكو ءامناكم لحتو اهّبٌُجَتس ىتلا ىوقلا

 هتغالب لك مدختسا ءاهمجابي نأ نم ًالدب «سكرام نكل .تاعمتجملا

 داصتقالا عسوب نأ ريغ .ةيخيراتلا اهتازجنم رابكإو اهب ةداشإلا يف ةيودملا
 ةلحرم ىف اهلعجت ةيلخاد تاضقانت ةيلامسأرلا ىف نأ نيبي نأ ىسايسلا

 ال ةيصعتسم ةمزأ يف اهلخدتو «مدقتلا هجو يف فقت ةبقع ةلاحم ال ام
 انل حضوي امك) ةيلامسأرلا نإف «كلذ ىلع ةوالعو .اهنم جورخْلا عيطتست

 ايراتيلوربلا مهو ءاهربق نورفحيس نم تزرفأ دق «(يسايسلا داصتقالا
 اهلعجيس امنيب ء.مهطخس مظاعتيو مهدادعأ ديازتت نأ نم دب ال نيذلا

 الإ .طوقسلل اضرعت رثكأ سانلا نم ةلق ىديأ ىف ةيداصتقالا ةوقلا زكرت

 ةقبطلا حلاصمو قفتي يذلا يعامتجالا ماظنلا نأ تابثإ ًاضيأ نكمي هنأ
 ةيلامسأرلا ترصتنا املثمو .ةيعويشلا وأ ةيكارتشالا وه ةلماعلا

 ةوقلا ببسب لب ءبسحف عاطقإلا نم ةينالقع رثكأ اهنأل ال .تداسو
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 ببسب ةلاحم ال ةيكارتشالا دوست فوسف «ةيزاوجروبلل ةيعامتجالا

 يلاثلا جذومنلا نوكتس تناك اهنأب داقتعالا قمحلا نمو .لامعلا راصتن
 سيول مايأ ءاكذلا نم ٍفاك ردق ىلع اوناكو سانلا اهققح ول يدبألا
 0 ءةيلامسأرلا ةديلو ةيكارتشالا تناك دقف .رشع سداسلا

 قلخ يذلا عمتجملا لوحتلا بيصي نأ لبق ةمئالم ةقيرطب انكمم اهليكشت

 هذه رفوت روف اهل ًادكؤم ناك رصنلا نكلو .اهمايقل ةمزاللا طورشلا

 اهءادأ نوعيطتسي يتلا تامهملا مهسفنأل نومسري رشبلا نآل' ؛ طورشلا
416(« 
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 يتلا كلت نإف ءأيبسن ةكسامتملا مدقتلا تايجولويديأ عم ةنراقملاب
 ماظن اهنأب فصوت نأ قحتست ال دق مدقتلا هجو يف ةمواقملا فقوم فقت

 ىتلا تاهجوتلا نم ةعومجم نم رثكأ .عقاولا يف «نكت مل يهف .يركف
 نطاومل داحلا اهكاردإ ىلع دمتعتو «ةكرتشم ةيركف ةيجهنم ىلإ رقتمعت

 ةايحلا قافآ نأ مزاجلا اهداقتعا ىلعو ءيزاوجروبلا عمتجملا يف فعضلا
 نم ًاليلق الإ قحتست ال اهنإف ءانه نم .ةيلاربيللا هب حمست امم عسوأ

 اهنأب مهداقتعا ىلإ ءهساسأ ىف «ةيلاربيللا ىضهانم دقن دنتسي

 كلذ ىتح «ءرشبلا ناك يتلا ةعامجلا موهفم وأ يعامتجالا ماظنلا ترمد

 اهيف رحانتي قاطت ال ىضوفب اهتلدبتساو «ةايحلا رهوج اهنوربتعي «نيحلا
 ىلإ نوفلختملا سهذيلو «هتحلصمو ناسنإ لك ' ) مهنيب اميف اعيمج سانلا

 ةطقنلا هذه دعو .يناسنإلا اهعيباط نم قوسلا تدرج اميف .(" ميحجلا
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 , أو ,'7”نيبقيطنمورلا ىدل هروص حضوأب اذه فقاوملا ءاقل لجتو

 ]جور 81و17, 2 علوم 10 176 (0 1 نابع 0] وأ 11 نمأ ع 013 0111 (16)

 .باتكلا اذه نم رشع عبارلا لصفلا رظنا 0

00]2 



 . "نيظفاحملا ةيطارقميد" لثم ةبيرغلا توعنلا نم طيلخ هيلع
 ماظن لك رابتعا ىلإ نيلايم نوظفاحملا ناكو ."ةيعاطقإلا ةيكارتشالا"و

 عاطقإ لثم «يضاملا نم ةنيعم ةلاح ةيأ وأ ءةجودزملا ةروثلا هددهت

 ماظنلل لاثملا نم بيرقلا وأ «لاثملا جذومنلا وه ءىطسولا نورقلا

 اعضاوت رثكأ لظت ةيعامتجالا ءايرثألا حماطم نأل ؛دوشنملا يعامتجالا
 يف "ماظنلا" رصنع ىلع «عبطلاب ءءالؤه دكأ امك .ءارقفلا تاعلطت نم

 ايلعلا بتارملا نولتحي نم ىمحي ىذلا هدحو وه هنآل ؛ةيسايسلا قاسنألا

 .نويروثلا امأ .ايندلا بتارملا نولغشي نم دض يعامتجالا مرهلا يف
 سانلا ناك ةيضام ةديعب ةيبهذ دوهع ىلإ نوقوتي ءانيأر امك ءاوناكف

 .ءارقفلا تاجايتحا ىبلت ال ةنهارلا تاعمتجملا نأل «ريخلاب اهيف نومعني

 حور نم ةيضاملا تاعمتجملا دوسي ناك ام ىلع نويروثلا ددش كلذك
 رصنع ىلع اوزكر امن رثكأ ىعامجلا نماضتلاب روعشلاو لدابتملا نواعتلا

 ْ .اهيف " ماظنلا '

 .ناك ميدقلا ماظنلا نأ ىلع نافرطلا قفتا .كلذ نم مغرلا ىلعو

 كلذ يفف .ةديدجلا عاضوألا نم ًالاح نسحأ .ةمهم تالاجم ةدع ىف
 .سانلا نيب ءاهلفاسأو اهيلاعأ «بتارملاو قازرألا هللا مسق «ماظنلا

 اهنودؤي تامهم موقلا ةيلع ىلع ضرف هنأ ريغ .نيظفاحملا رس ام كلذو

 مهنأ الإ «نيواستم ريغ رشب سانلاو «(ءادألا ةئيس ةفيفخ تناك نإو)

 اوناك مهنإف «ءكلذو اذه قوفو .قوسلا راعسأب نّمثت ةعلس اوسيل

 .ةيعامتجالاو ةيصخشلا تاقالعلا نم ةمحالتم ةكبش ىف ءاعم نوشيعي

 :ةيعامتجالا تاسسؤملاو «تاداعلا نم ةموظنمب كلذ يف نودشرتسيو
 يفاحصلاو «خينرتيم ريتركس ءزتنيغ نأ يف بير الو .تامازتلالاو

 جذومنب ناملحي اناك (1762-1835) تيبوك يناطيربلا يلاكيدارلا يئاغوغلا

 'حالصإلا" اهسفن ةدحلاب ءامجاه امهنأ الإ .فلتخم يطسورق يلاثم

 .عمتجملا يف ةيزاوجروبلا ئدابملا ثادحتسا ىلإ ءامهرظن يف .ىدأ ىذلا

 يحوت ةروص مسر ؛مدقتلاب نينمؤملا قمعأ وهو ءزلغنإ كيرديرف نإ لب
 ةروثلا تعاشأ يذلا ميدقلا رشع نماثلا نرقلا عمتجمل ةنينأمطلاو ىضرلا

0013 



 .همق بارطضأالا ةيعانصلا

 ةكسامتم ةيرظن مهيدل نكت مل مدقتلل نيداعملا نيركفملا نإ ثيحو

 ناكو ."أطخلا" عقو نيأ اوررقي نأ مهيلع ًابعص ناك دقف ءروطتلا نع
 نرقلا ةينالقع «ةقد رثكأ ريبعتب ءوأ ."لقعلا" وه مهيدل ريثألا مهنملا
 اياضقب ثبعت نأ ظفلا قمحألا اهبولسأب تلواح ىتلا ءرشع نماثلا
 ميظنت نكمي الف .يرشبلا ميظنتلاو يناسنإلا مهفلا ىلع يصعتست

 دنومدإ لوق دح ىللعو .ةدلص تالا تناك ول امك ةيرشبلا تاعمتجملا

 ايديبولكيسنإلاب ءدبألا ىلإ ءطئاحلا ضرع برضن نأ انيلع" :كريب
 دوعن نأو ءاهتمرب نييداصتقالا ةعامجو «(نويطارقويزيفلا اهعضو ىتلا)
 بلجت ؛نيحجلا كلذ ىتح «تناك ىتلا ةميدقلا ئدابملاو دعاوقلا ىلإ
 ةينالقعلا دض تعمجُتسا دقو ."'9"همألل ةداعسلاو «ءارمألل ةمظعلا

 دم

 ةعيبطلا"و .«ىينيدلا ناميإلاو .ديلاقتلاو ءزئارغلا دوشح ةمظنملا

 ةيركفلا ةعزنلا بسح .فتزملا ال 'ميلسلا" لقعلاو «"ةيرشبلا

 .ةهجاوملا هذه يف بلاغلا وه ناك رفاظلا " خيراتلا' نأ ريغ .نيركفملل

 ساسحإ نيظفاحملا نيركفملا ىدل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلعو
 نيب ًاقرف ةمث نأ ًاقيمع ًاكاردإ نوكردي اوناك مهنأ الإ «يخيراتلا مدقتلاب
 .خيراتلا لعفب ةيجيردت ةيعيبط ةروصب ترقتساو تنوكت يتلا تاعمتجملا

 نأ مهعسوب نكي ملذإو ."ةليحلاو ركملاب" ةأجف تسسأ يتلا كلتو
 وهنإف ءالصأ كلذ اوركنأ مهنإ لب «خيراتلا بايث تلّصُف فيك اورسفي

 هذه تحبصأ فيك .«باجعإلا ىلإ وعدت ةروصب ءاورسفي نأ اوعاطتسا
 ٌبصناو .حايترالل ىعدأو ةمءاوم رثكأ ءةليوط ةرتف اهئادترا دعب «بايثلا
 ليلحت ىلع مدقتلل ةئوانملا ةيجولويديالل يركفلا دهجلا نم يدحلا بناجلا
 لو .ةروثلا ال ةيرارمتسالا ءاصقتسا ىلعو «يضاملا ليهأت ةداعإو خيراتلا

 راوطألا يبيرغلا نييسنرفلا نيرجاهملا نوزرابلا اهوديؤمو اهوحراش نكي

 [رمز1م»» 1م ]ع (0]ععمويأتعم لع [8تموبمأ (1 لادطصع]/91) (18)

 أ1ث34



 (]05ءمط لع رتسيم ود فيزوج وأ (18401753) لانوب ود لثم

 حججحب «تيم ضام ءايحإ الواح نيذللا «(1821-1753) 2/1331501©)

 لئاضف ىلع ديكأتلا نوفدهتسي اوناك ولو ىتح «نونجلا ىلإ سرقأ ةينالقع

 ءارتلجنإ يف كريب دنومدإ عون نم نيركفم اوناك مهنكلو :ةينالقعاللا

 ماظنلا اونَعْرُش نيذلا "ةيخيراتلا ةسردملا' راصنأ نم ناملآلا نييقوقحلاو

 .ةيخراتلا ةيرارمتسالا ساسأ لع مئاقلا ميدقلا
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 تذختا يتلا تايجولويديألا نم ةعومجم ضرعتسن نأ انيلع يقب

 قطنملاب ءوأ .مدقتلل ضهانملاو يمدقتلا : نيفقوملا نيب د أطسو ًابيرغ ًافقوم

 .ةهج نم نيتيعانصلا ايراتيلوربلاو ةيزاوجروبلا نيب نيب «ىعامتجالا

 .ىرخأ ةهج نم عاطقإلاو ةيليتنكر يملا تاقبطلاو ةيطارقتسرألا ريهامجو

 ابوروأ يف نويلاكيدارلا "راغصلا لاجرلا" اهتيار عفر نم زربأ ناكو
 قطانملا ىف ةعضاوتملا ىطسولا تاقبطلاو «ةدحتملا تايالولاو ةيبرغلا

 ال نكلو «حايترالاب سحت تناك يتلا ءابوروأ يف ةيبونجلاو ىطسولا
 لو .يكلم وأ يطارقتسرأ عمتجم راطإ ىف اهدوجو ءارج ماتلا ىضرلاب

 ءاوس «ةيقطنملا اهتايابن ىلإ مدقتلا ةريسم ةلصاومل ادعتسم امهنم لك نكي
 عفدتس تاياهنلا هذه نأ دقتعي لوألا ناك ذإ ؛ةيكارتشا مأ ةيلاربيل تناكأ

 نيمغرم لامعألا لاجرو نيعرازملاو ءرجاتملا باحصأو ,عانصلا راغص

 ةياغ ىف تناكف «ةيناثلا ةئفلا امأو .لامع وأ نييلامسأر ىلإ امإ اولوحتيل

 نم فوخلاو عزفلا ةياغ يف «ةبقاعيلا ةيروتاتكد ةبرجت دعبو «فعضلا
 .نايحألا نم ريثك يف مهيدل ةمّدخّتسم تناك نيذلا اهئارمأ ةطلس يدحت

 .هسمن تقولا ىف «تناك نيتعومجملا نيتاه فقاوم نإف ءانه نمو

 .ىلوألا ةئفلا ةلاح يف (ًانمض «ةيكارتشالاو) ةيلاربيللا رصانعلا نيب عمجت
 .كلذ ىلع ةوالعو .مدقتلل ةضهانملاو ء«ةيمدقتلاو «ةيلاربيلل ةيداعملا

 اراوغأ اوربسيل ةصرفلا ةيرهوجلا تاضقانتلاو تاديقعتلا هذه مهل تحاتأ

 ٍدح ىلع مدقتلا وضراعمو نويمدقتلا لعف امم قمعأ عمتجملا ةعيبط يف
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 .ةيلدحلا ةرمع ىف مهسفنأ اودجو اذكهو .ءاوس

 نم ىلوألا ةعومجملا نيب (نيرصيتملا ةرقابعلا لب) نيركمملا مهأ ناك

 دقل .وسور كاج ناج هنإ ؛1789 ماع يفوت دق نييزاوجروبلا راغص

 نأب داقتعالاو «ةضحملا ةيدرفلا نيب ةفاسملا فصتنم ىف افقاو هسفن دجو

 يلاثملا جذومنلا نيب يأ ؛ةعامجلا قاطن يف الإ ًاناسنإ نوكي ال ناسنإلا
 .مدقتلا ةيمتحب رارقإلا سبو 2 "روعشلا ' ىف كشلاو . ةين دافع ةلودل

 ."ىعيبطلا" ىئادبلا ناسنإلا اهشاع ىتلا ماجسنالا ةلاح رمد هنأب نيقبلاو

 نيقيلا الو «عناصملا باحصأ هلثمي يذلا يلاربيللا نيقيلا لبقت مل ىتلا

 ئبسل لجرلا ١ اذه فقاوم ؛ نإ .نويكارتشالا هقنتعا ىذلا يكارتشالا

 هاجنا وأ مدلج ةيووسور ةيركف ردم مقتل هل ؛ انبناج نم ليصفت

 .ةيسنرفلا ةروثلل ةيناثلا ةنسلا ىف ةبقاعيلاو رييبسبور اذع أم ١ ىسأيس

 طاسوأ يفو اينالأ يف ًاصوصخ تكلماش أيوق يركملا هدومن ناكو

 سانلا ةماع نيب كلذك ًاميظع هذوفن ناكو .يفطاع فقومو هجوت
 طاسوأ يف الإ ايغاط نكي مل هنكلو «نييلاكيدارلا نييزاوجروبلا راغصو

 نماثلا نرقلا ةينالقع ىلع ًاراقو رثكألا تاليدعتلا يف هرثأ جمدنا ةماع
 نيب ساموتو (1743-1826) نوسرفيج ساموت هثدحتسا ام لثم رشع

(1809-1737). 

 ةروصب وسور مهف ةريخألا ةنوآلا يف ةيميداكأ تارايت تءاسأ دقل

 هتعضو ىتلا ةيركفلا جهانملا نم ةسردملا هذه باحصأ رخس دقو .ةغلاب
 ريونتلا داور نم ًادحاو هفصوب نييعوسوملاو ريتلوف عم دحاو فص يف
 اءزج هوربتعا كاذنآ هب اورثأت نم نأ ريغ .مهداقن نم ناك هنأل ةروثلاو
 علطم يف ةريغص رشن رود يف هلامعأ ةعابط اوداعأو ءريونتلا ةكرح نم
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 نيرخآو خابلودو ريتلوف لامعأ عم ًايئاقلت اولعف املثم رشع عساتلا نرقلا
 " ةيدادبتسالا ' ةاعد نم هنأ رابتعاب نوثدحملا نويلاربيللا داقنلا همحاه دقو

 ديلاقتلا لع اقالطإ راثا ةيأ فلخي / رمألا عقاو يف هنأ الإ .نييرأسيلا

 ءاهدعبو ةرتفلا كلت لالخو ."'””ةثيدحلا ةيسكراملاو ةيعويشلل ةيسيئرلا

 نيينوسرفجلاو ةبقاعيلا نم نييلاكيدارلا نييزاوجروبلا راغص مه هعابتأ ناك

 مايق ةرورضبو «ةيموقلاو «ةيطارقميدلاب نينمؤملا يأ ؛هلاثمأو ىنيزامو

 هافرلا ةطشنأ صضعب اهيف عيشتو «فاصنإب ةبكلملا اهيف عزوت ةلود

 ةأاعد نم ربتعي ناك ءةساردلا هذه اهحللاعت يتلا ةرتفلا يفو .ىعامتجالا

 ريغ ءأرح ناسنإلا دلو ") لالغتسالاو داديتسالا دض ةيرحلاو "ةاواسملا'

 ءةلقلا مكح دض ةيطارقميدلاو .("دافصألاب لبكم «ناكم لك يف هنأ

 تاديقعت هدسفت ل يذلا طيسبلا ' يعيبطلا ناسنإلا" ل نيمعادلا نمو

 .ةدرابلا تاباسحلا دض "روعشلا" لو «نيملعتملاو ءايرثآلا

 ةفسلفلا ةعامج اهيمسن نأ نكمي ىتلا «ةيناثلا ةعومجملا تناكو

 اهءاضعأ نإف .«كلذ ىلع ةوالعو .ديقعتلا نع دعبلا لك ةديعب ءةيناملآلا

 ةيداصتقالا دراوملا الو مهعمتجم ىلع باللقنالا ىلع ةردقلا مهمدل نكت م

 ةدقعم تارامع ءانب ىلإ .مث نم ءاولامف .ةيعانص ةروث ثادحإل ةمزاللا

 نييلاربيللا نم ةلق ةمث ناكو .ةماعلا ريكفتلا قاسنأ نم ةلصفم

 (117/11طعاتط 72م5 تدلوبماه ملهلف مهزربأ نمو ءابتاملا ىف نييكيسالكلا

 طاسوأ يف عاشو .ميظعلا ماعلا قيقش يعش «(1767-1835) [طصتطو104)

 دئاوفبو ءمدقتلا ةيمتحب داقتعا يلعلا ةقبطلاو ىطسولا ةقبطلا يفقثم

 ةيطارقوريب ةيوبأ ةرادإ لئاضفب ناميإلا عم «يىداصتقالاو يملعلا مدقتلا

 وه كلذ ناكو .ايلعلا تاقبطلا ىدل ةيلوؤسملاب ساسحإو «ةرينتسم

 يفظوم نم ديدعلا مضت ةقبط يف ًاعويش رثكألاو بسنألا فقوملا

 نيعبرأ ىدم ىلع (8م8ععءاو) زلغنإو سكرام نيب ترج ىتلا تالسارملا لالخ (19)

 امهنأ ريغ .نايحألا رثكأ ةيبلس ةروصبو «تارم ثالث ريغ وسور كاج ناج ركذ دري مل ءاماع

 .(11686]) لغيه ةيلدج هب قبتسا ىذلا ىلدجلا هجهنل ريدقتلا نع ايرعأ

137 



 اذه لثم حصتيو .ةلودلا ىدل نيمدختتسملا تاعماجلا ةذئاسأو ةموكحلا

 ةليود ىف ًاراشتسمو ًاريزو ناك هسفن ميظعلا هتوغ نأ يف فقوملا
 ًابلاغ غاصت تناك يتلا - ىطسولا ةقبطلا بلاطم تناكو ,20!ة يخص
 لثمتو .اهتيبلتل ةريئتسم ةلود حرطت د يخيرات عوزنل ةيمتح ةجيتن اهرابتعاب
 مو .اهتالاح نسحأ يف ةلدتعملا ةيناملالا ةيلاربيللا حماطم بلاطملا هذه
 لضفأ يفو ًامئاد «ةيناملألا لودلا مايق فقوملا اذه ةدح نم ففخي
 داصتقالا نيدايم يف مدقتلا ميظنت يف ةلاعف ةطشن تاردابم «تاالاحلا

 ةصاخ ةروصب نكت مل ' رمي هعد .لمعي هعد' ةسايس نأ امك ؛ .ميلعتلاو
 .ناملألا لامعألا لاجرل ةديفم

 هذختا يذلا يلمعلا فقوملا انمهفت ول ىتحو .كلذ نم مغرلا ىلعو
 مهعقومل ة ةزيمملا صئاصخلا ذخأ عم) ناملالا ىطسولا ةقبطلا وركفم
 سيلف .ىرخألا نادلملا يف مهئارظن عم ةنراقملاب «(رابتعالاب ىخيراتلا
 هيدبي ىذلا حضاولا دوربلا رسفن نأ ةقيرطلا هذه عيطتسن اننأ دكؤملا نم
 ىفصأ يف ةيكيسالكلا ةيلاربيللا ءازإ يناملألا ركفلا نم ربكألا بناجلا
 نم غلابلا مهضاعتما نع ناملألا نيركفملا رثكأ برعأ دقف .اهتالاح
 /ةيقيريبمإلا تامسلفلا ىف لثمتت امك .ةفولأملا ةيلاربيللا تاهاجنالا
 .قراكيدلا ليلحتلاو 68/002]7(2) نتوين تايرظن يفو ءةيداملاو ةيبيرجتلا

 ةيزمرلاو ةيفوصلا تاعزنلا .ّمث نم .ءمهتوهتساو .كلذ ريغو
 ةعردلا هذه تناك امبرو .ةيوضعلا تايلكلا نع ةضيرعلا تاميمعتلاو
 يه تناك يتلا ةيسنرفلا ةفاقثلا ىلع ةيموق لعف ةدر ةينامرحللا ةيركفلا
 اضيأ كلذ ىزعُي نأ لمتحملا نمو .رشع نماثلا نرقلا علطم يف ةنميهملا
 ءتمتت ايناملأ تناكو «قباسلا دهعلا داس يذلا يركفلا خانملا رارمتسا ىلإ
 نأ كلذ ؛ام دح ىلإ ةيسايسلاو «ةيفاقثلاو ءةيداصتقالا ةنميهلاب هيف
 دق رشع نماثلا نرقلا رخاوأو " حالصإلا" دهع نيب ةعقاولا ةرتفلا ءاهتنا

 10و مهام 32عام صممت, عدو مععإبع اتا © مهعاطع زج لعن طعاماعا# للا علا 020(

 ىمزرومو [.عاعربو (4-1-1824).
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 ظفاح املثم «رييغت نود نم ةقيتعلا ةيناملألا ةيفاقثلا ديلاقتلا لع ظفاح

 .رشع سداسلا نرقلا يف هيلع ناك ام ىلع ةيناملألا تادلبلا رهظم ىلع

 يف ءاوس «يساسألا ناملألا يركفلا خانملا لظ ءلاوحألا عيمج يفو
 ديلاقتلا نع انّيب ًافالتخا ًافلتخم «نفلا وأ .ملعل وأ ءةفسلفلا تالاحب

 اميفو ."”'"رشع نماثلا نرقلا يف ةيبرغلا ابوروأ يف تداس يتلا ةيسيئرلا
 ضعب اهنم ديفي ىناملألا ركفلا ناك ءاهتياهن نم برتقت ةيكيسالكلا تناك

 نرقلا ىف يناملألا ركفلل ديازتملا ىفاقثلا ذوفنلل ريسفت كلذ ىفو .ةدافإلا

 | 1 .رشع عساتلا

 ةفسلفلا يف يركفلا ثارتلا اذه نع غلبألا ريبعتلا لثمتب

 نيب اهمئاعد تيسرأ يتلا ةيركفلا ةموظنملا يهو «ةيناملألا ةيكيسالكلا
 ىذلا ىكيسالكلا ىناملألا بدألا ىلإ ةفاضالاب «1830و 1760 نيماعلا

 ًالاع ناك هتوغ رعاشلا نأ ىسنن ال نأ انيلعو) ام ةلصلا قيثو ناك
 اذاتسأ نكي مل رلليش رعاشلا نآو .نأشلا ميظع ' 'ًايعيبط ًافوسليف"و

 لثميو .(ةيفسلفلا ثوحبلل ًاقومرم ًافلؤم ناك لب «*”بسحف خيراتلل
 لغيه كيرديرف ملهلف غرويغو «1724-1804(2) ثناك ليوناميإ

 .1830 ماعلا دعبو .ةيناملالا ةفسلفلا يف نيتخماشلا نيتمقلا (1831-1770)

 امك «يكيسالكلا ىسايسلا داصتقالا باتنا يذلا هسفن ككفتلاب تبيصأ

 نويلغيهلا" ناكو .(رشع نماثلا نرقلا ىف ينالقعلا ركفلا ةرد وهو) انيأر
 .ةفسلفلا هذه جاتن مه «كلذ دعب ةيسكراملا مث «"بابشلا

 ةرهاظ ةيكيسالكلا ةيناملألا ةفسلفلا نأ ركذتن نأ انب ريدجو

 ةمهملا صئاصخلا نمف .ادج فلتخم خيراتب ترم ىتلا اسمنلا ىلع كلذ قدصي ال (21)

 اميس الو) نونفلا نأ نم مغرلا ىلع ءركذلا قحتسي ام هيف نكي مل هنأ يواسمنلا ركفلل

 يف اهروصع ىهزأ تدهش «ةيقيبطتلا مولعلا ضعبو (حرسملاو «ةرامعلاو «ىقيسوملا

 .ةيواسمنلا ةيروطاربمالا

 ىلع «نيتشنلاف ةيثالث ادعام ءرلليش اهعضو ىتلا ةيخيراتلا تايحرسملا يوتحت (22)

 .لابلا يف رطخت ال ىتلا ةيرعشلا ءاطخألا نم ريثكلا
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 .تناك لثم) نوزرابلا اهزومر لله دقو . .اهقامعأ يف ةيزاوجروب ا

 مهئالو ىلع اولظ مهنإ لب ؛ةيسنرفلا ةروثلل (غنلليشو ؛هتخيفو .لغيهو ١
 ىتح هنأش نم يلعيو نويلبان دجمي لغيه لظو «ليلق ريغ أتقو اهل 0
 !1 تناك ركفل راطإلا يه ريونتلا رصع ةفسلف تناكو .(1806) انيي ةكرعم 1:
 ] اهنأ امك ءرشع نماثلا نرقلا يف ركفلا صئاصخ لك لمحي ناك يذلا 0
 ءامهيلك نيفوسليفلا ءارآ تبرشت دقو .لغيه ةفسلفل ًاقلطنم تناك 1

 وه ىلوألا تناك تازاجنإ مظعأ ناكو «مدقتلا راكفأب «ةقيمع ةروصب
 ناك امنيب ءهروطتو يسمشلا ماظنلا لصأ نع اهحرط يتلا ةيضرعلا

 ىنعملاب «وأ) روطتلا وه ءاهتمرب «لغيه ةفسلفل يسيئرلا روحملا 0
 لغيه نأ نم مغرلا ىلعو . يخيراتلا مدقتلاو (ةيناخيراتلا . يعامتجالا 3
 .ةيسنرفلا ةروثلا يف ف ةرطتملا يراسيلا حانجلا هركي «ةيادبلا ذنم «ناك 1
 ةدحاو ةظحل كشي مل هنإف امام فرطتم ظفاحم ىلإ كلذ دعب لوحت دقو !

 هيلع ماق يذلا ساسألا اهفصوب ةروثلا هذهل ةيخيراتلا ةرورضلا ىف ١
 ةفسالفلا رثكأل ًافالخو .«كلذ ىلع ةوالعو .يزاوجروبلا عمتجملا

 اوعطق ءلغيه اصوصخو ءهتخيفو «تناك نإف «نيقحاللا نييميداكألا 1
 .نييطارقويزيفلا دي ىلع هتخيف سرد ذإ) داصتقالا ةسارد يف اطوش 0

 تناك نأ داقتعالا ىلإ وعدي ام ةمثو «(نييناطيربلا ىلع لغيهو تناكو ا
 237 تس ثيمس مدأ ءارآب ناعنتقيس اناك فباشلا لغيهو ؤ

 راسيلا بناج ىلإ هتايح لاوط لظ يذلا تناك يف ءهروص ىدحإ
 يملاع مالسا ةماقال اليبن ًءادن (1795) هتافلؤم رخآ تنمضتو .ىلاربيللا '

 ا

 أ

 ظ
 م ًامامإو ًاضومغ رثكأ ودبي نم رخآ بناج ىف :تناك نأ ريغ

 هلزنم يف فشقفتم يعماج ذاتسأك فكتعا ىذلا ءتناك نأ كلذ ؛؟ لغيه '

| 

 ا

 نو ةرمووب ادنلعقعور 26 زسنوم طلعومأ. العامر لاء 8ءعاعاسسوع هم ط1 هلءاعالا (23) ؤ
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 ا
 نر 2 ءزعمببممتتع, حج. 409 [هع اآكمصتم ومعدات -عوج. 11, 5 10+ طاعتعأ '
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 هركف يف لزتخا دق ةيئانلا ةيسوربلا رج فينرك ةدلب يف عضاوتملا

 ريثي د ًاديرجت هرج ركف وهف لقيه كف أ 28 رادالا ' عوضوم نم

 يف ريثكب ًاحوضو رثكأ .لقألا ىلع ىلوألا ةلهولل ءهنأ كيب . ةرسحلا

 هليلحت يف هنإ لب .ىزاوجروبلا عمتجملا - عمتجملا عم مهافتلا هتلواح

 لوقي امكو) ةيرشنلا ةأيحلل يرهوجلا رصخعلا همصوب ' لمعلا ' موهفل

 هنآل تاودآلا ناسنإلا عنصي . 1506و 1[ 5 نيماعلا نيب هتارضاحم يف

 لغيهوا 00( هيل ةرادولا نع ريبعت لوأ كلذ ىفو ءلفاع نئاك

 ىلإ .ةضيرع ةروصب ءريشيو .«نويكيسالكلا نويلاربيللا نويداصتقالا

 فلتخت اهتايادب ذنم ةيناملألا ةفسلفلا تناك «كلذ نم مغرلا ىلع

 فالتخالا اذه حضتيو . .ةيسيئر حاول ةدع ىف ةيكيسالكلا ةيلاربيللا نع

 ةفسلف «لوألا ماقملا يف «تناك دقت .لغيه ىدل وه ام رثكا تناك ىدل

 نمو .ةيديلقتلا ةيبيرجتلاو ةيداملا تاعزنلا ضفرت «ةدوصقم ةروصب ةيلاثم

 يه تناك ةفسلف يف ةيساسآلا ةدح ولا نأ نم مغرلا ىلعو « ىرخأ ةيحاأن

 لغيه ىدل قالطنالا ةطقن نإف ىدرفلا ريمضلا ةلاح يف ىتح - درفلا

 تمت ىفشتت تأدب دق اهنأ دقتعي ناك ينل (عمتجملا يأ) ةعامجلا ىه

 «لغيه ىدل ةيكيتكلايدلا /ةيلدحلا نإ لب .يخيراتلا روطتلا ةأطو

 عا ضقالا لحل اهل اين اي ةروع ,(هلاجم ناك آيأ) مدقتلا ةيرظن

 ديلا" لوح .؛ةحضاولا (55211) ثيمس ةقرافم نأ (آءاناغ86) شاكول نيبي اذكهو (24)

 تناك ىدل تلوحت دق «ةيدرفلا ةينانألا ةعزنلا نم عمتجملل ةعفان ةلصحم حتنت ىتلا ' 'ةيمخلا

 : رظنا ." ةيعامتجالا حورلا نم ةدرجملا ةيعامتجالا ةعزنلا ' ةركفل ديرجن درجم ىلإ (ا<ةصأ)

 .409 ص ءهسفن ردصملا

 .411-412 ص ءهسفن ردصملا :ًاضيأ رظنا (25)
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 درفلا نيب ضقانتلل قيمعلا كاردإلا اذه نم ىلوألا اهثعاوب تدمتسا دق ؤ
 رشماهلا نم ناملألا نيركفملا فقاوم نأ «كلذ ىلإ فاضي .ةعامجلاو ظ
1 

 نع ماتلا مهزجعل امبرو .يزاوجروبلا - يلاربيللا مدقتلا ةريسمب طيحملا
 ناك دقو .اهتاضقانتو اهدودحل ًاكاردإ رثكأ مهتلعج دق ءاهيف ةكراشملا ظ 1

 ١ ىلإ ةريسملا هذه دؤت 1 وه لاؤسلا نكلو .كش نود نم امتحم كلذ

 نأ كلذ دعب يغبني الأ ؟ةميظع بساكم ىلإ تدأ املثم «ةحداف رئاسخ
 ؟اهيغليو اهب ام اهيلي

 ىلع ءريست ٠ ةياغيهلا اميس الو .ةيكيسالكلا ةفسلفلا نأ ىرن اننإ

 ىراصق اولذب : وه هلعف الل افالخ . ةفسالفلا نأ عم ماعلا ءابق قزألا

 ايركف ةكسامتم ةلماش ةدرعم قاسنأ يف مهتاضفانت اوج رديل مهدهج

 ليق يذلا تناك ليوناميإ ىلع غلاب يفطاع ريثأت وسورل ناك «ةبسانملابو)

 ليمإ باتك هتءارق دعب «مايأ ةدعل ةيناثلاو «ليتسابلا طوقسب هعامس دنع

| 

 ىدل تذختا يتلا «عقاولا عم 'ةحلاصملا' ةلكشم نوطبحملا نويفسلفلا ْ

 ا
 ءمتجملل رباعل يلاقتنالا عباطلا ناك ءةيرظنلا ةهجولا نمو .ريرحتلا

 نكت ملف «نيفوسليفلا ركف يف ًامئاق ًاموسرم ءايخيرات ؛هيلع موكحملا ظ
 ربع هارجم قشي هسفن ةيخيراتلا ةروريسلا روطت ناكو .ةقلطم ةقيقح ةمث ْ

 قطنملا قفو سجوتلل ةاعدم ناك سجوتلا اذه نأ ريغ .تاضقانتلا ةيلدج
 ىف لقألا ىلع "بابشلا نويلغيهلا" هجتنتسا ام كلذو ءهسفن يلدحلا
 ةفسلفلا ديلاقت اومزتلا نأ دعب ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا

 ميظعلا مهملعم اهدنع فقوت يتلا دودحلا |اوزواجتو ةيناملالا ةيكيسالكلا ظ
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 ب ىرشبلا خ خيراتلا ماتتخا ىلع صرحلا لك ًاصيرح ناك يذلا لغيه

 ىلإ ةدوعلا ىلع 1830 ماع دعب نوكشوي ءالؤه ناكو ."ةقلطملا ةركفلا"

 هنع اولخت دق قباسلا ليجلا نم ماظعلا ناك يذلا ةروثلا قيرط كولس

 نيب ةروثلا ةيضق نأ ريغ .قالطإلا ىلع ه هوكلسي مل وأ «(هتوغ لعف امك)

 مكحلاو ةطلسلا ىلع ىطسولا ةقبطلا ةرطيس دعت مل 1848و 1830 نيماعلا

 باصأ يذلا ككفتلا ةرمغ يف اورهظ نيذلا نييروثلا نيفقثملا نأ امك

 .نييفسلف نييروث وأ نييدنوريج اونوكي مل ةيناملألا ةيكيسالكلا ةفسلفلا

 .هلاثمأو سكرام لراك اوناك لب

 راصتنا ءاعم ِنآ ىف «ةجودزملا ةروثلا نم ةرتفلا هذه تدهش دقل

 ةيلاربيللا ىطسولا ةقبطلا ئتيجولويديأل ًاليصفتو ًالومش رثكألا ليكشتلا
 تحن ءهسفن تقولا ىف ءامهرايبغاو .ةيلاكيدارلا ةريغصلا ةيزاوجروبلاو

 ىلإ ىعست اهسفن تاهجوتلا هذه تناك يتلا تاعمتجملاو لودلا ريثأت

 تدهش يتلا 41830 ةنس تناكو .لقألا ىلع اهمايق يف لمأت وأ ءاهتماقإ

 يتلا لومخلا ةلحرم دعب ةيساسألا ةيبوروألا ةيروثلا ةكرحلا ثاعبنا

 ناذه اههجاو يتلا ةمزألا ةيادب ًاضيأ لثمت ءولرتاو ةكرعم تسقعأ
 ةياغ يف ناك كاذنآ هيف اكرحت ىذلا ىدملا نكلو ءاهازواجت مث «نارايتلا

 وأ ثيمس مجحب يكيسالك يلاربيل يداصتقا هدعب زربي مل ذإ ؟ قبضلا

 ديدحلا ليحلا اذه نم لم تراويتس سميج نكي ملو) ودراكير ةناكم

 همسالملل لثمملاوه نرقلا تانيعبرأ ذنم حبصأ هنأل ؛قحاللا

 يكيسالك ىناملأ فوسليف زربي مو , (نييناطيربلا نييلاربيللا نييداصتقالاو

 درجم ةبقاعيلاو نويدنو ريجلا ناكو .ةبيهو ةناكم لغيهو تناك يهاضي

 يف مهفالسأب اأونروق ام اذإ 1848و 1830 نيماعلا يف اسنرف يف مازقأ

 نراقن نأ ءهسفن قطنملاب «ءنكمي الو .1794و 9 نيماعلا نيب ةرتفلا

 يف وسور كاج ناجب رشع عساتلا نرقلا طساوأ يف هّبارضأو ينيزام

 ىساسألا رايتلا وهو ءميظعلا ثرإلا نأ ديب .رشع نماثلا نرقلا

 ىلإ لوحتو ىنثنا هنإ لب ءتمي مل «ةضهنلا رصع ذنم يركفلا ضوهنلل
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 :ةيركفلا هتماقو هتناكمب «سكرام ناكو .سكاعملا هاجتالا يف هضيقن
 ناك يذلا عمتجملا نأ ريغ .نييكيسالكلا ةفسالفلاو نييداصتقالا ثيرو
 ًافالتخا فلتخم ناك .هعنص يف ًامهسم همايقب ًارشبم نوكي نأ يف لمأي
 .هفالسأ هيف شاع يذلا عمتجملا نع ًانيب

404 



 رشع عبارلا لصفلا

 نونفلاو بادالا

 فغش :انلوح عئاش وه امل ماودلا ىلع قوذتو عولوو فغش ةمث"

 قودت )1121216(  تلماه رود ليثمتل قوذت  ديربلا ةبرعب

 قوذت  طيسبلل قوذت - شهدملل قوذت  ةيفسلفلا تارضاحملل

 قوذت  مهجتلل قوذت  ةوالطلل قوذت  ةمتعلل قوذت  قارشالل

 تاصقارلاب فغش  ناطيشلل قوذت - حابشألل قوذت - صوصلل

  ةيناملالا ىسأاملاو تاناولهبلاو «نييلاطيإلا نينغملاو تايسنرفلا

 ءاتشلا ءاضقو ربمفون / يناثلا نيرشت يف فيرلاب عاتمتسالاب فغش
 قوذت  ةيذحألا عنصل قوذت  ندنل يف ظئاقلا فيصلا ىتح

  هسفن قوذلاب فغشو قوذت  ةعئارلا ةعيبطلا دهاشم نيب لاوجتلل

 ."'قوذتلاو قوذلا نع ةلاقم ةباتكب وأ

 (1. آ1.. كوكيب فول ساموت ةياور يف .ةمرتحملا ينومنيب ةديسلا

 مهوعمءامب العام ء مسا (1816).

 تارامعلا ددع ةلاض انكردأ ءدالبلا ةورث رابتعالاب انذخأ اذإ'

 .فحاتملا ىف لاملا سأر لالغتسا حشو ...اهيف ةقيرعلا

 وأ .حراسملاو ءموسرلاو «عئاورلاو ءرهاوجلاو .ءتاحوللاو

 موقت ىتلا سسألا ىه هذه نإ !ةيجاتنإلا ريغ ىرخألا تالاجملا
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 انباتك ضعب لب «بناجألا انراوز نأ الإ .نادلبلا ةمظع اهيلع
 ."انطاطحنا ىلع ًاليلد ىحاونلا هذهب نودهشتسي «نيبظاوملا

 عاض وألا لوح رفاسم تاظحالم ((8. 1.2128) غنيل .س

 :ايلاطيإو ءارسيوسو ءايسوربو ءاسنرف يف ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 0ع1س10 2 ءابوروأ ىف ىرخأ قطانمو

1 

 ةروثلا ةرتف ىف سبادآلا روطت ضرعتسي نأ ءرملا لواحم امدنع
 راهدزا نم اهيلع أرط ام وه بجعلا هيف ريثي ام لوأ نإف ءهمذه ةحودزملا

 نفوهتيب هيف شاع يذلا نرقلا فصن نأ يف بير الو .ةداعلل قراخ
 ءفباشلا زئكيدو .حضانلا خيشلا هتوعو ل( طع ترابوشو

 ,.(17/ةعمعا) رنغافو «(الع:501) ىدريفو «(016[10051ا/ةاكال) ىكسميوتسدو

 نيكشوبو م رثكأ وأ هلك 2.( 01/2) ايوعو , هتأ ونس رخاوأ يف ترازتومو

 ههتاماق ولعت نيذلا مالعألا نم ةبكوك نع كيهان «كازلبو ء(8هوطاعأم)
 اذه نرقلا فصن نإ لوقن .«مهتقفرب نوكي نمع رظنلا فرصب ةقالمعلا

 خيرات نم ىرخأ ةلحرم ةيأ يف هسفن لوطلاب ةينمز ةبقح هيهاضت ال
 بادالا شاعتنا ىلإ لفاحلا لجسلااذه نم ريبك ردف دوعيو .ملاعلا

 عيمج يف ًاملعتم ًاروهمج يوهتست هعم تحبصأ وحن ىلع اهعسوتو

 . ©اهيف ترهدزا ىتلا ةيبوروألا نادلبلا

 هسحي دق ءءامسألا نم ةليوط ةمئاقب ئراقلا رجضُن نأ نم الدبو
 ةقيمعلا هراوغأ رّبسنو ىفاقثلا ثاعبنالا اذه قاطن عاستا حضون نأ انب

 ؟ةصانعأ آةتنمع, رله1مد هز نه 1 هنعأ] عا, هرج ]6 50 عالأ 4 مازن ] عمأ ىامنم هز (1)

 عرموررمم, طسووتم, راما عساورتل, [خنلرع, هضم 0(]ع» همك هإ لال مرعر انالط 8 ]0 ١

 عموم (آمملممت آه عتق 181013011, 0 ةننل آم عتت قمن, 18554), 2.

 هتثدحأ ام ردقب الإ ةيبوروألا ريغ تاراضحلا نوئف لصفلا اذه يف ضرعتسن نل (2)
 .ةرتفلا كلت لالخ قالطإلا ىلع ثدحي مل ام كلذو ؛تاريثأت نم اهيف ةجودزملا ةروثلا
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 ةرتفلا يفف .مايألا كلت يف تاعادبإلا نم ًاّيضَرَع ًاعاطق ذخأن نأب

 رصنع موري يذلا نطاوملا عسوب ناك «1801و 1798 نيماعلا نيب ةعقاولا

 (1.ز»»:ءه/ ةبرئانغلا جيزاهألا ةيزيلجنالاب أرقي نأ أامومع باداآلا يف ةلحلا|

 الامعأو .جديريلوكو ثروزدروو ثنارعاشلا اهعضو يتلا 180/1205)

 (1ههص طوننا) لوب ناجو ءرلليشو «هتوغل «ةيناملألاب ءىرخأ ةديدع

 يتفوزعم ىلإ هسفن تقولا يف عمتسي امنيب «(5107211) سيلافونو

 ةيرتولا تايعابرلاو «ىلوألا ةينوفميسلاو «ندياهل "لوصف"و "قلخخلا'

 (0. 1. ديفاد .ل . ج ماسرلا زجنأ «مايألا كلت يفو .نفوهتيبل ىلوألا

 كلملا ةلئاع ةروص" ايوغ ماسرلاو 2 "هييماكير مادم ةروص " 108310)

 وأ ئراقلا عسوب ناك «1826و 1824 نيماعلا نيبو ."عيارلا زلراشت

 رتلاو فيلأت نم ةيزيلجنإلاب ةديدج تاياور ةدع اعلاطي نأ ةئراقلا

 ىنوزنام وردناسلا ةياورو يدرابويل دئاصقو «(11731161 56011) توكس

 وعوه روتكف دئاصقو «ةيلاطيإلاب (2/م:هووت كمموأ) ةييطخلا (8[هصعمدت)

 يف ناك اذإ .ءرملا عسوبو .ةيسنرفلاب ينيف ود ديرفلأو (؟1ءام+ آ11180)

 ( 6 نغنيوأ نيجوي نم ىلوألا ءازجألا أرقي نأ «بسمانملا ناكملا

 دق تناك ىتلا ةيكسرونلا تاياكحلاو «نيكشوبل ةيسورلاب 06ع)

 تاونسلا كلت يف ترهظ دق تناكو .ليلقب كلذ لبق تردص
 توملا" اريوأو ءنفوهتيمل (طم121 5كزتصمطممإل) ةيلاروكلا ةينوغميسلا

 لامعأ ةروكابو «ترابوشل (1>ءونط هضم طع 11210لعم) ' ةّببصلاو

 تاحولو « (7/6662) ربيفل (00:«06) "نوريبوأ" اربوأو .نابوش

 (16 81ةق5ةعتع " سويش ىف ةحبذم ' (13:01«12») اوركال ود نيماسرلا

 (1طع 112 "شفقلا ةبرع“ (201[6055عغ) ليباتسنوكو ء8قغ ©1105)

 ةيبدألا ةحاسلا ىف ترهظ «(1836 - 1834) تاونس رشع دعبو .11'ةند)

 ء (1هوم عام ةصعمل) ' ماعلا شتمملا" (60801]) لوغوغ ةيحرسم

 ةياور ءاسنرف يف «تردص امك ."ينوتسبلا ةكلملا" نيكشوب ةيحرسمو
 2 (851155عأ) هيسوم لامعأو 166(2© (07101©0) ويروغ بألا كازلب

 نيترامالو 2« ينيشفو .(1طعممطلا# (13101615) هييتوغ ليفويثو ءوغوهو
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 .بألا ( ما ءعومص لع“ آ201285) سأمود ردنسكللأ و ء(طمصصقتأاتطصع)

 .(ميدططو) ٌنارغو ء(8ةنعطصع# رنخوبل لامعأ ايناملأ ىف تردصو
 : (نينا مهم رزرابليرغ زئارف ةرعاشلل تافلؤم اسمنلا يفو «ينياهو
 ([1نم5 نوسردنأ زناه تاياكح كرامنادلا يفو .«يورتسن رعاشلاو
 تاقبطلاو ءادنلوب يف 781 70046152 شت بم باتكو .4ممل61560)
 خانوا لامعأو ءادنلنف يف الافيلاك ةيلوطبلا ةمحلملا نم ىلوألا
 ىقيسوملا لاجم يفو ٠ .ايناطيرب ىف ةيرعشلا ثروزدروو (1810191128)
 ءابلاطيإ ىف (1آ2هصن2ءأان) يتيزينودو (8ءالتمت) ينيللب تاربوأ ترهظ

 ءايسور ىف (تانصاعم) اكنيلغو ءادنلوب ىف (طمصاتم) نابوش ناحلاو
 ديفيد رابساكو «ءايناطيرب ىف هتاحول (8516[0025©) لباتسنوك مسرو
 وأ ةرتفلا هذه لبقو .ايناملأ يف ( هود 0 [2ن00101 1*1 هل112ط) شتيرديرف
 كيوكيب قاروأ هتياور رشني زنكيد ناك .تاوئس عضبب اهدذعب

 .( 1 هربعإ] 11 عم11071/]0) ةيسسن رفلا ةر وثلا ليال راكو «(2ة1نلوسصأعاع 2كم عت ك)

 ىرخأ ةمهم راعشأ ترشن امك .يناثلا ءزجلا 7/051(  تسواف هتوغو
 ىف باتكلا رابكل تاعوبطم كلذكو .ىراغنهلاو يكنملفلا نيبدألا ىف
 تاصقر" كلذك ىقيسواملا يف ترهظو .ةيسورلاو ةيدنلوبلا بادالا
 زويلربل "ىتوملا سادف 'و ,(5نطسسصفم7) ناموشل "دواد ةعامح

 . (8ععأ1072)

 عونتلا ىدم وه لوألا : نيرمأ ةيضّرَعلا تانيعلا هذه انل رهظت
 .ديدج ءيش كلذو «بوعشلا نيب ةينفلا تازجنملا يف لهذملا عساولا
 ىقيسوملاو بدألا زرب «رشع دماغلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىمف

 ءريثكب ًاعضاوت رثكأ ةقيرطب «لعف املثم «ةيملاع ةوق امهرابتعاب نايسورلا
 راغدإو 1787-1851(«2) ربوك رومينيف يديأ ىلع ةدحتملا تايالولا بدأ
 ([1ندهم ليفلم نامريهو .(1809-1849) (8لودم خاادص 20) وب نالأ
 ءادنلوب يف ىقيسوملاو سدألا نأش ناك كلذك .(1891-1819) 20419111©)
 .تافارخلاو ةيبعشلا ناغألا عبط تالاجم يف لقألا ىلعو ءايراغنهو
 تازجنملا تناك «كلذد ىلع ةوالعو .ناقلبلاو ءلامشلا يف محالملاو
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 ةءارقلاب اهلهأ بلغأ ملي يتلا ةثيدحلا تافاقثلا كلت ىف ىهاضت ال ةيروف

 ايسور رعاش (1799-1837) نيكشوب لظي «لاثملا ليبس ىلعو .ةباتكلاو

 ىهيوتبو ءادنلوب ءارعش مظعأ (1798-1855) رستيم ةيبكي هو ءربكألا

 .ىنطولا ايراغنه رعاش (1823-1849) (5ء[هءاقز

 نونفلا ضعبل يتئانثتسالا عسوتلا يف ىرخألا ةقيقحلا لثمتتو

 اميس الو ء«سدألا يف «هروص لجأب «كلذ حضتيو ٠ .ةيبدآلا عاونألاو

 كلت هتدهش ام دهش نرق فصن خيراتلا يف نكي مل امبرو .ةياورلا سدأ

 لادناتس :اهيف اوشاع نيذلا ماظعلا نييئاورلا دادعأ ثيح نم ةرتفلا

 (1طفعاع9)8) يركاثو زنكيدو نتسوأ نيجو ءاسنرف ىف كازلبو

 يكسفيوتسدو لوغوغو ءارتلجنإ يف هذ (8202185) يتنورب تاوخألاو

 تاياتك ريكاوب ترهظ دقو) ايسور ىف (101ععمع#) فينغروتو ساشلا

 امبرو .(رشع عساتلا نرقلا نم تانيسمخلا يف (101510) يوتسولوت

 يكيسالكلا يقيسوملا ثرإلاو .ةيقيسوملا ةكرحلا ءازإ ًاراهبنا رثكأ فقن

 كلت يف نييقيسوملا عادبإ نم ًاساسأ عبني نآلا ىتح انعم شيعي يذلا

 ءركبأ ةلحرم ىلإ نايمتني امهنأ عم «ندياهو ترازتوم مهنمو «ةرتفلا

 تناكو .تّشسيلو «نابوشو ءناموشو .نوسلدنمو «ترابوشو نفوهتيبو

 ةيناملألا تازاجنإلا نم ةينالآلا ىقيسوملل "ةيكيسالكلا" ةرتفلا
 رهدزا ءاربوألا وه ءرخآ ًاعون نأ ريغ .لوألا ماقملا يف ةيواسمنلاو

 ينيسور هيف غبن دقو .ءىرخألا عاونألا نم احاجن رثكأ ناك اميرو

 «ربيفو «ايلاطيإ يف باشلا ىدريفو .ىنيللبو .يتيزينودو «(1؟هوواصت)

 يف (ةريخألا ترازتوم تاربوأ نم نيتنثا ىلإ ةفاضإ) باشلا رنغافو

 .اسنرف يف ةيمعأ لقأ نيرخآ نييقيسوم ةدعو ءايسور يف اكنيلغو ءايناملأ

 ةروصب مسرلا ءانثتساب :الثامت امدقت دهشت مل ةيرصبلا نونملا نأ ريغ

 (001/8 ]' يتنييسول ْيِإ ايوغ وكسشنارف ىف تبجنأ اينابسإ نإ ذإ .ةيئزج

 نيماسرلا عملأ نم امبرو اهيف نينانفلا ةرقابع نم دحاو وهو آ11016215)

 (رنريت .و . .م ٠ .ج عم) يناطيربلا مسرلا نف نإ لاقي دقو .نامز لك يف

 دق ((1776-1837) لباتسنوك نوجو «(1775-1851) (3. 24. 777. عم ع)
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 م 1 ا

 هنأو ءرشع نماثلا نرقلا ىف لعف امم رثكأ هتلاصأو هتازاجنإ ةورذ غلب
 نأ نكمي امك .هدعبو تقولا كلذ لبق ىملاعلا ديعصلا ىلع ديكأتلاب فرع
 .ل .جو (1748-1825) ديفاد .ل .ج عم) يسنرفلا مسرلا نف دإ لاقي
 (]. 12. 5©1281) رغلإ .د .ح و (1791-1824) (غعوانلا) وكيريع
 (1790-1863) (17. 2. 2ءامعنمز») اوركالود .إ - .فو (1867-1780)
 هيبروك فاتسوغو (1808-1879) 56 [2ةن1ط161) هييمود هيرونوأو
 ربع دوهعملا هقلأت ىلع ظفاح ((1819-1877) ( 0521/6 عوييسطءاز باشلا

 لإ يلاطيإلا مسرلا لصو .ىرخأ ةهج نمو .ةرتفلا كلت يف خيراتلا
 مسرلا ىوتسم ناكو .نورق ةدع ىدم ىلع اهدهش يتلا هداحتأ ةيابن
 يف بدألاو ىقيسوملا ىلاجت يف غوبنلاب نروق ام اذإ ريثكب لقأ ىناملألا
 ىوتسملا غلبي ملف ؛ «تحنلا امأ .رشع سداسلا نرقلا يف ىتح ءايناملأ
 نفلا ناك كلذكو .رشع نماثلا نرقلا ىف هيلإ لصو ىذلا قومرملا
 .ايسورو اناملأ يف ةسوململا تازاجنإلا ضعب نم مغرلا لع ىرامعلملا
 عنص نم ناك ةرتفلا كلت ف ةيرامعملا تازاجنإلا مظعأ نأ يف بير الو
 .نيسدنهملا

 ةلحرم ةيأ يف اهلوبذو نونفلا راهدزا يف ةمهبم بابسألا تلاز ام

 1789 نيماعلا نيب ةدتمملا ة ةرتفلا نع ًايفاش ًاباوج دجن دق اننأ ريغ . .كمنمز

 زاج اذإو .ىلوألا ةجردلاب ةجودزملا ةروثلا اهتملخ يتلا راثآلا يف 1848و
 .ةهج نم نانفلا نيب ةقالعلا راصتخال ةللضم ةدحاو ةرابع مادختسا انل
 هتمهلأ يتلا يه ةيسنرفلا ةروثلا نإ انلق ,ىرخأ ةهج نم عمتجملاو

 بناوج نم هيلع توطنا امب ةيعانصأ ةروشلاو . هتح را يذل جذومنلا

 .هيدل عادبإلا طامنأو نانفلا دوجو و لع ارد اليدعت لخدأ

 ةماعلا نوؤشلا نم ريثكلا اوحوتسا ة ةرتفلا كلت ينانف نأ يف كش ال
 ىانلا ' ىه ةيئاعد اربوأ ترازتوم عضو لمف .اهيف اوكراش وأ ةرشابم

 ةيسايسلا لويملا ىوذ رارحألا نيينوساملا ةحلصمل 1790 ماع ' يرحسلا
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 دويلبان ىلإ (ةيلوطبلا) اكيوريإ ةينوفمس نفوهتيب ىدهأو «ةحضاولا

 ةلود لجر «لقألا ىلع «هتوغ ناك امك «ةيسنرفلا ةروثلا ثيرو هفصوب
 ئواسملا اهيف مجاهب تاياور زنكيد بتكو .أطشن ًايموكح ًافظومو

 هطاشنل 1849 ماع مادعإلاب يكسفيوتسد ىلع مكحو «ةيعامتجالا

 نيكشوب بقوعو «يسايسلا يفنلل ايوغو رنغاف ضرعتو «يروثلا
 ايديموكلا كازلب ةياور نأ امك .نييربمسيدلا ةكرح ىف هطارخنال

 ومنل ةزرالا ملاعملا نم ادحاو لثمم اهتمرب (8 1477 0077:6كرم) ةيناسنإلا

 ."مازتلالا" نم ريبك ردق ىلع ةرتفلا كلت ونانف ناكو .يعامتجالا يعولا

 ةمخفلا عداخملاو روصقلا نييزتب مهسفنأ اولغش نيذلا كئلوأ امأ

 دقف «ةميدقلا فحتلاب نيرئازلا زيلجنإلا تادروللا ديوزت وأ ءاهتفرخزو

 أ ءهرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ؛ .ركذتي انم نمف .ةينفلا مهتاجتنم ترثدنا

 1 ؟ةنس ةرشع عبس ةيسنرعلا ةروثلا دعب شاع (112عمدقت0) رانوغارف

 .ةيسايس تاطابترا اهل تناك «ىقيسوملا لثم ءاسّيست لقألا نونفلا نإ
 اهيف تعضو يتلا خيراتلا يف ةديحولا يه ةرتملا كلت تناك امبرو

 نم تناكو «ةيسايسلا تانايبلاب هبشأ «كاذنآ تربتعا وأ «تاربوألا
 (ة)هر غلا زفاوح

 ىف ةصاخ ةهروصب هةيوق نونملاو ةماعلا اياضقلا نيب ةلصلا تناك

 ينطولا ررحتلا تاكرح وأ «ينطولا يعولا اهيف ىمانت يتلا نادلبلا

 وأ ةبوتكملا ةينطولا تافاقثلا ثاعبنا نأ نايبلا نع ينعو . 4”ةدح ولاو

 اربوألا لامعأ ركذن نأ اننكمي (ة/لةهنع !لاتا6) " ىرحسلا يانلا" ىلإ ةفاضإلاب (3)

 زبوأ اربوأو «ةيلاطيإلا ةيموقلا نع ًاريبعت اهفصوب ريدقتلاب تلبوق ىتلا (/:41) يدريفل ةركبملا

 ةروثلا لاعشإ ىف تمهسأ ىتلا «( 3843616 له طورع) " يشتيتروب نم ءاسرخ " (ةرنطع:)

 ء(ه آناع 0ع اطع [آهه) " رصيقل ةايح " (نانسلكه) اكنيلغ اربوأو 0 ماع ةيكيجلبلا

 امو .(1844) ةيراغنهلا (11نهتدلإن آقك216) ' ولزال يدايدنوه" لثم ةفلتخم " ةينطو" تاربوأو

 ريكاوبب اهطابترال ةينعملا نادلبلل ةيلحملا ةيفاقثلا اهتناكمو اهتيمهأ لع ظفاحت لامعألا هذه تلاز

 .اهيف ةيموقلا ةظقيلا

 .باتكلا أده نم عباسلا لصفلا رظنا 04(
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 ةيفانيدنكسالا نادلبلاو ءايراغتهو ءادنلوبو ءايسورو ءايناملأ يف اهتدالو
 ةغلل يفاقثلا قوفتلا ديكأت نع ريبعت لوأ ناك لب ءمزال دق اهريعو
 ةهجاوم يف «نويلصألا دالبلا لهأ اهب ثدحتي ىتلا وأ ةيلحملا ةيكحملا
 دجت نأ يعيبطلا نمو ٠ .ةيبنجأ ةغلب مهيلع ةدفاولا ةيطارقتسرألا ةفاقثلا
 ىفو بدألا ىف اهنع لضفألا ىفاقثلا ريبعتلا ةيموقلا ةعزنلا هذه

 نينوكملا نيذه عسوب ناكو .ةماعلا نونفلا نم امهالكو «ىقيسولملا
 .سانلا ةماعل قالخلا يوقلا ثارتلا نم امهلوصأ ادمتسي نأ نييفاقثلا
 نأ «هسفن رادقملاب موهمملا نمو .اديدحت ةيمعشلا نناغألاو ةغللا يلاجم ىف
 .طالبلاو .ةمكاحلا تاقبطلا نم تافيلكت ىلع دمتعت يتلا نونفلا
 دهشت مل ءمسرلا .لقأ دح ىلإو . تحنلاو .ةرامعلا لثم .تاموكحلاو
 ! امك ةيلاطيإلا اربوألا ترهدزا دقو .””ينطولا شاعتنالا اذه لئثم
 مسرلا ضرقنا اميف «طالبلاب طبترم نفك ال يبعش نفك لبق نم لعفت
 ةينطولا تافاقثلا هذه نأ عبطلاب ىسنن ال نأ انيلعو .ايلاطيإ يف ةرامعلاو
 ىطسولا نيتقبطلا ىلعو نيملعتملا نم ةلق ىلع ةروصقم تناك ةديدجلا
 دكمي ىتلا يريوصتلا نفلا لاكشأو ء«ةيلاطيإلا اربوألا ادع امو .ايلعلاو
 ةينفلا تازجنملا نإف «ناغألاو دئاصقلا نم ةليلق ةلقو ءاهخاسنتسا
 نكي ملو .ةرتفلا كلت يف ءارقفلا وأ نييمآلا لوانتم يف نكت مل ىربكلا
 اهتلوح نأ ىلإ ائيش اهنع نوفرعي .ديكأتلاب ءابوروأ ناكس بلغأ

 .بدألا ناكو .ةيعامج زومر ىلإ ةيسايسلاو ةينطولاو ةيريهامجلا تاكرخلا
 ىطسولا ةقبطلا طاسوأ يف اميس الو .ءاعويش رثكألا وه «لاحلا ةعيبطب

 ابوروأ ءاجرأ رثكأ ىف ًايسايس نيعاولاو نيملعتملا سانلا نم ةيفاك ةبسن بايغ ىدأ (5)
 فارغوثيللا لثم اهجاتنإ ةداعإ ةفلكلا ةليلقلاو اثيدح ةعرتخملا نونفلا لالغتسا نم دحلا ىلإ
 هذه ربع ماظعلا نييروثلا نينانفلل ةدوهشملا تازاجنإلا نأ الإ .(ةيرجحلا ةعابطلا ةقيرطب عبطلا)
 .((30390) ايوع ناتفلل "سوكيرباك "و "سنرخلا ثراوك : لثم اهريعو طئاسولا

 موسرلاو تامارغوثيللاو ل( آث12 1 كيلي مايلو رعاشلل ةيويؤرلا تاحاضيإلاو

 ةيئاعدلا بيلاسألا هله ةيبداج اهعيمج انل ححص وس ( كيسم 3 نانملل ةيفاحصلا ةيريتاكيراكلا

 .سانلا ءاوهتسأ ىلع اهتردفو « َةيوَقْلا
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 نع تالطعتملا ءاسنلا نيب اصوصخ - ةجئار ًاقوس ترفو ىتلا ةدعاصلا

 نوفلؤملا عتمت دقو .ةليوطلا ةيرعشلا تاياكحلاو تاياورلل لمعلا

 ةئمتسو نيفلأ نورياب ضبق دقف ؛هافرلا نم قوبسم ريغ ردقب نوحجانلا

 ."'دلوراه دليشت ' نم لوألا ةثالثلا ديشانألل ًانمث ينيلرتسإ هينج

 «قاطنلا دودحم «ةيعامتجالا ةيحانلا نم ءوهو ء حرسملا وداترم حبصأو

 جراخ كلذ نم اليلق لقأ ةيتالالا يقيسوملا ظح ناكو .فالالاب نوُّدَعُي

 ةفاقثلا ىلإ ىشطعلا قطانملاو ءاسنرفو ارتلجنإ لثم «ةيزاوجروبلا نادلبلا

 تالفحلا ةماقإ ديلاقت تخسرو تأشنأ دق تناك ثيح .«نيتكيرمألا لثم

 نويبوروألا نوفزاعلاو دويقيسوملا ناك ءانه نم) ةماعلا ةريبكلا ةيقيسوملا

 زيمت نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع ,ةيرغملا ةيزيلجنإلا قاوسألا ىلإ نوعلطتي

 ىه تاالاجملا لضفأ تناك «ىرخأ قطانم ىفو .(ءيدرلا نم ديحلا

 ءالبنلا دحأ اهيلع قفني ةيقيسوم ةقرف عم طابترالا وأ ءدالبلا يف ةمدخلا

 ءمسرلا امأ .ةاوهلل تالفح وأ ةصاخ ضورعب ءايقلل راغصلا نييلحملا

 يتلا تاحولل دارفألا نيرتشملا عايتبا ىلع «لاحلا ةعيبطب ءرصتقي ناكف

 يهتنتو ماع ضرعم يف اهضرع دعب راظنألا نع يفتخت ام ابلاغ تناك

 .راشتنالا ةعساو تناك ضراعملا هذه نأ عم ء«ءاطسولا وأ نيرتشملا ىدل

 اهباوبأ تحتف وأ تئشنأ يتلا ةينفلا ضراعملاو فحانملا تجرد دقو

 نيدللا يناطيربلا ينطولا فحتملاو ٌدقوللا لثم) تفقولا كلذ يف روهمجلل

 ةهج نمو .رضاحلا ال يضاملا تاحول ضرع ىلع «(1826 ماع اسسأ

 ةعساو ةيرجحلا ةعابطلاو «ةعابطلاو ءرفحلا نونف تناك «ءىرخأ

 يف عساو قاطن ىلع ةمدختسم «ةفلكلا ةليلق تناك امنأل ؛راشتنالا

 نم فيلكتلا ساسأ ىلع «عبطلاب ءاهطاشن ةرامعلا تلصاوو .فحصلا

 ةرجاتملل ينابلا نم نيعم بناج ءانثتساب) ماعلا عاطقلا وأ دارفألا بناج

 .(ةصاخلا لزانملاو
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 نوكت دق «عمتجملا يف ةريغص ةيلقأ يف ىتح ء«نونفلا نأ الإ
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 بدألا هلعف ام كلذو ؛اهتمرب ةيرشبلا حاتجت يتلا لزالزلا دوعرل ىدص
 ةمث سيلو .ةجيتنلا يه ' ' ةيقيطنمورلا" تناكو .ةلحرملا كلت يف نفلاو
 يف ةلحرمو «ةسردمو ءابولسأ اهعصوب ءاهفيرعت نم بعصأ وهام

 نيبو اهنيب انراف وأ . ىلكشلا ليلحتلا ىلإ نأمل ولو ىتح .بادآلا روطن

 نييقيطنمورلا عسوب سيئو .اهدض ةروثلا ةيار تعفر ينل ةيكيسالكلا

 ريبعت دح لعو فر لإ هيعصلو مزح قومي اوناك اذ مهقيرعت
 عن .ةعيبطلا هلعفت ام لعفلا يتمم تمور .رغوه روتكف

 ا . حورلاو دسكحلا| .ىرخأ ةرابعبو يماسلاو يداعلاو ءوضلاو

 اجلملا" انإف ء(0طهناوو 81ه4167) هييدون لراشل ةبسنلابو .7" يحورلاو
 ام وه كلذو .ةيداعلا رعاشملا هتقهرأ يذلا ءيرشبلا بلقلل ريخألا
 فبسانملا ءبيرغلا رعشلا نإ ؛ةيبدآلا عاونالا ني / 'يقيطنمورلا ' ىمسب

 نأ رسيلافون ىريو 9 ىأب ةيسحلا :راثالاب ةبلاطم اهتوص

 ال ةرظن ءاقبإو .يداع وه ام ماس ىنعم ءاطعإ' ينعت تناك ةينيمتمورا

 دفلا رهوج" نأ دقتعيف ءلّغيه امأ .””"دودحم وه ام ىلع اهل دودح
 نأو .سوملم نايعو هرج ىنعلا عوضوملا نأ يف نمكي يقيطنمو ىلا

 "ل عةينطابلا ةريصبلل رهظي ام كلذو ٠ , ىلعملا هرهوج يه ةيحورلا ة ةركفلا

 كلذو «فقوملل ةءاضإ لكشت ال تافيرعتلا هذه لثم نإ ."”"رصبلل

 النعم ]1 عو, 0 ميس مود مد صاةاموب 001. اكل, م17 06(
 [1نوبورعل 12. 1طن مو, 116 رمممناأع !غعدممعل (1ك| الا ات مرماعت التاكتمم 2ععوؤر (7)

6 ...2 .,([1957] 
 كةهجبولاو, زلودمسأتك 8 عام اراعم (ل هده طئان غ0 زجزةلعم عال, 1923), 701. 111, مب (5)
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 لإ ةهحضاولا راكفألا نع لودعلا دورتؤي نييقيطعنمورلا نآل ؛ ' عئوتم

 وأ ةيقيطنمورلا دوجو ركني ال ًادحأ نإف «كلذ نم مغرلا ىلعو

 للحملا ٌعواري موهفملا اذه ناك ولو ىتح ءاهب ساسحإلا ىلع انتردق

 ملاح يحمت ام ناعرس ىتلا هجئاتنو هعبانمو هلوصأ نايبت ىف راحب يذلا

 .ةيماله تاميمعت ىلإ هريياعم لوحتتو «هتايادب ديدحت سرادلا أدبي
 ةيعاو ةيلاضن ةكرح اهرابتعاب «ةيقيطنمورلا تزرب «قيضلا ىنعملابو

 يأ) رشع عسانتلا نرقلا علطم ىف انناملأو امسنرفو ايناطيرب يف ءاهسفنل

 يف عسوأ قطانم يفو «(ةيسنرفلا ةروثلا دعب لوألا دقعلا ةيابن يف

 .ةروثلا لبق اهتقبس دقو .ولرتاو ةكرعم دعب ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ

 ' ةيقيطنمورلا لبق ام" تيمس يتلا ةلحرملا «كلذك ايناملأاو اسنرف يفو

 'رهقلاو ةفصاعلا" ءارعش نم ليجو ءوسور كاج ناج اهلثمي يتلا

 ةبقحلا لالخ ابوروأ يف اهجوأ ةكرحلا هذه تغلب اميرو .سابشلا ناللآلا

 ةيقيطنمورلا رطيست «عساولا ىنعملابو .1848و 1830 نيماعلا نيب ةيروثلا

 .اهدعب امو ةيسنرفلا ةروثلا ذنم ابوروأ يف ةيعادبإلا نونفلا نم ددع ىلع

 تاحولو «نفوهتيب ىقيسوم يف ةيقيطنمورلا رصانعلا نإف «ىنعملا اذهمو

 يف ةيرهوجلا بناوجلا لثمت «كازلب تاياورو .ءهتوغ رعشو ءايوغ

 وأ ندياه ىدل «لاثملا ليبس ىلع .لاحلا وه امل افالخ .مهتمظع

 سويدوالك سايتامو «(1*عال20105) زدلونيرو رانوغارفو «ترازتوم

 (000عء105 لع سولكال ود سولريدوك وأ (0ةلطندك "هد ن5

 .(ةرتفلا كلت ىلإ مهتايح نم ةريخألا تاونسلا تدتما نيذلا) آ1ةءاهو)

 هنأب ءهسفن فصي وأ .فصوي نأ نكمي ال ءالؤه نم ًادحأ نأ عم

 نفلا نم فقوملا نإف ءًاعاستا رثكأ رخأ ىنعمبو ."”"يقيطنمور"

 دق اننإف «ةلولغملا نيتانفلا تائفل نايبو راعش ةباثمب تناك “ةيقيطنتمورلا" نأ امم (10)

 اذإ وأ ءبسحف مهيف اهانرصحو ىخيراتلا اهقايس ىف اهتالالد ددحن مل اذإ للزلل ةضرع نوكن

 .ةضراعملا فقوم اهنم فقت تناك ىتلا ىرخألا تائفلا انينثتسا
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 عمتجمل يجذومنلا فقوملا وه لظي ةيقيطنمورلاب نومستي نيذلا نينانفلاو
 هم ريثكلا ىلع ظفاحي لاز امو ءرشع عساتلا نرقلا يف ىطسولا ةقبطلا
 .نآللا ىرح هرصانع

 نإف .ًاددحم ًاموهفم لاوحألا عيمج يف ينعت ال ةيقيطنمورلا نأ عمو
 هلأ ,ةضراعملا فقوم هنم فقت تناك امل حوضولا لك ًاحضاو ىنعم ةمث
 نع رظنلا فرصب ءافرطتم اهجوت ناك دقف .ةيطسولا موهفم وهو

 لثم ءًافرطتم ًاينيمي وأ .(8ط«ا16)) يلليش رعاشلا لثم .ًافرطتم
 «نيميلاو راسيلا نيب ايلقتم وأ .سيلافونو ((©طوا عون طرةةنتل) تنايربوتاش
 ةيسنرفلا ةروثلا راصنأ نم ديدعلاو .جديرلوكو .ثروزدروو لثم

 وهو .نييطس ولا نينالقعلا وأ .نيظفاحملا نييلا ربيللا وأ . نيلدتعملا

 لح ىلعو ."ةيكيسالكلا ' ةسردملل نيصحلا نصحلا ناك ىذلا فقوملا
 مارتحا يأ ّنكأ ال يننإ' :ميدقلا ظفاحملا .ثروزدروو لوف
 غلابن ال نأ انيلعو .2'”"ًةيوق ًةيقاثيم ةعرن ّيدل نأ ريغ .نيظفاحملل
 حورلا نأل ؛ةيزاوجروبلل ةيداعم ةديقع لثمت ةعزنلا هذه نإ لوقلاب
 ةزفحتملا ةيتفلا ةقبطلا طاسوأ يف لمتعت تناك يتلا ةمراعلا ةيروثلا

 .هئاتلا يدوهيلاو هريبسكشو .ناطيشلا لثم .نييروطسألا مهلاطبأ
 رصنعلا ناكو .ةايحلل ةداتعملا موختلا اوزواجن نيذلا نيرخألا ةأصعلاو

 ىلإ رمتسملا عشجلاو «يلامسأرلا مكارتلا وه مهسومن لقثأ ىذلا يناطيشلا
 وأ باسحلا دودح زواجتي يذلا دودحملا ريغ حبرلا نم "ديزملا' قيقحت

 طلت © هولطم, 1ع ]ماع | هبلكسم"ا] (ملعجب المع 1ع وعمل امص (11)
 © هرم موتإلب دمت ط1 مع, 10: 1ع 1لوزا/ عزوز ءعووؤر 1933), م 27, مم. 47-46 ةهصخ
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 ال يذلا عشجلا اذه ءناوج نودو تسواف لثم «نويجذومنلا مهلاطبأ

 لظ .كلذ عمو ٠ .كاززلب تاياور يف نورماغملا راجتلا هدسج املثم . عنقي

 ةروثلا ةلحرم يف ىتح «ةيناثلا ةبترملا لتحي يقيطنمورلا رصنعلا

 اهنأ الإ «ةيسنرفلا ةروثلل تامزلتسملا ضعب وسور مدقو .ةيزاوجروبلا

 ةيلاربيللا دودح ةروثلا هذه اهيف تزواجت يتلا ةرتملا يف تنميه

 تناك «ةنوالا كلت «يف ىتح ءاهنأ ريغ .رييبسيور مايأ ةيزاوج وبلا

 وه اهيف ديفاد ناكو .يكيسالكوينو «ينالقع «ينامور باهإ تاذ

 20 ."ىمسألا نئاكلا" وه لقعلاو ءماسرلا

 ةكرح «ةطاسبب «ةيقيطنمورلا رابتعا نكمي ال «ةلاحلا هذه يفو

 ةلحرم يف تعفترا يتلا تاراعشلا نم ًاريثك نإ لب .ةيزاوجروبلل ةئوانم

 اديجمت تناك ةيسنرفلا ةروثلل ةقباسلا دوقعلا لالخ ةيقيطنمورلا لبق ام

 .تفاهتملا امبرو «طيسبلا «قداصلا اهفقومل ًاظيرقتو ىطسولا ةقبطلل
 اهدامتعا نأب داقتعالا داسو .داسفلاب لفاحلا يلاعتملا عمتجملا لباقم

 كلسو طالبلا تاعداخم حاستكا نم اهنكميس ةعيبطلا ىلع يئاقلتلا

 نيتروثلا يف ةيزاوجروبلا راصتنا نإف .ءكلذ نم مغرلا ىلعو .تونهكلا

 هيزيرع ةروصب ةيقيطنمورلا لوح ام ناعرس ةيزاوجروبلاو ةيسنرفلا

 .اهل دودل ودع ىلإ ةدكؤم

 نم قيمعلاو كبترملا .ديدشلا ةيقيطنمورلا روفن نأ ىف كش الو

 ةوق نالثمت اتناك نيتعامجل ةيتاذلا حلاصملا هثعبم ناك يزاوجروبلا عمتجملا
 ةئفو ؛ يعامتجالا مهعضو عزعزت نيدلا بابشلا ةئفامه ءاهف ماحتقالا

 يذلاك ايبهذ ارصع تقو يأ يف نونانفلا دهشي مو .نييفرحلا نينانفلا

 ناباش نارعاش (1798) ةيئانغلا حيزاهألا مظن دقف ؛؟نويقيطنمورلا هفرع

 يف وهو ءاهاحضو ةيشع نيب «نورياب ةرهش تعاذو «تانيرشعلا ىف

 ءًاضيأ اروهشم يلليش اهيف ناك يتلا نسلا يهو .نيرشعلاو ةعبارلا

 هتايح وغوه أدب دقو .ءاهتنالا ىلع (1685) ستيك لجأ اهيف براقو
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 ةعبارلا يف هيّسوم ود درفلأو ,نيرشعلا يف ناك امدنع ةيرعشلا

 .ةرشع ةنماثلا ىف وهو "فىللملا ' ةليصف ترابوش نحو .نيرشعلاو

 ةحول اوركالود مسرو .رمعلا نم نيثالثلاو ةيداحلا يف وهو يفوتو

 هناويد يفيوتب رشنو ءًأاماع نيرشعو ةسمخ غلب امدنع ' سويشت ةحبذم '

 ةطقنو هنطوم يه ١ :ةبلطلاو نيفقثلل اسوأ يف امس الو «سايشلا

 كويروسلا نم بيرق ناكم هرج ال ٠ . ىطسولا نورقلا ذنم ىلوألا ةرملل

 :ةيلعفلا ةسرامملا نيبو «بهاوملل هيعارذ ايرظن حتفي ملاع نيب ةخراص
 نوقلذحتملاو فالجألا نويطارقوريبلا هركتحا يذلا لماشلا ملظلا ءارج
 .نونيطبلا

 | ةياور يف كنأ رب ريه لجسلا لقي امكو .ىداملا رايتلا مخسم فارجنالاو

 (20106عم6» ىبهذلا ءانإلا (8. 1. خ. ط0[ ططتصقتمل) نامفوه . .أ .ت
 نبل

 يهو) مهرذنت ىماذدقلا مهفالسأ لثمت يتلا ليللا رويط تناك «70)/)
 رعاشلا لبقتسمبو موتحملا مهريصمب (ةمهبم ة ةركام ةماستبا مستبت

 نهذلا ءافص نم نورياب ناكو .طالبلا ريزو دي لع سوملسنأ ساشلا
 ةخوخيش نم هذقنيس يذلا وه هدحو ركبملا توملا نأب أبنت ثيحب

 .قح ىلع هنا (ه. 110. ؟نطاءوما) لغيلش .و .أ تبثأ دقو ."ةمرتحم '
 انس مهنوربكي نم دض بابشلا درمت نأ ىلإ عبطلاب ريشي ام ةمث سيلو
 ةروثلا هتقلخ عمتجم نع ًاريبعت ناك دقف . .ةلماش ةيملاع ةرهاظ ناك

 ديكأتلاب كرت دق بالتسالا اذهل ددحملا يخيراتلا لكشلا نأ الإ .ةجودزملا

 .ةيقيطنتمورلا نم ريبك بناج ىلع ة ةزيمملا هراثآ

 ىلع در ىذلا نانفلا بارتغا ءريبك دح ىلإ ناك وحنلا اذه ىلعو
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 دهعلا تاراكتبا زربأ نم ًادحاو عوبنلا لثميو ءهلاجب ىف عوبنلاب كلذ

 ال نأ هيلع نأ الإ ءايرقبع وأ ةغبان نانفلا نوكي دقو .يقيطنمورلا

 ةيعامتجالا هتفيظو نوكت امدنع اميس الو ءوحنلا اذه لع فرصتي

 امع تاباجإلا نوكت امدنعو «ةرشابم روهمجلا عم هتقالعو ءةحضاو

 ةبأ وأ لقعلاو ةيقالخألا ميقلاو ديلاقتلا نم ةلدمتسم ةلئسأ نم راثي

 نرقلا طامنأ تبقرت يتلا ةلقلاو .اهيلع عضاوتملا ريياعملا نم ةموظنم

 ويشتافاراكو «(841هطعادمعءاه) ولجنأ لكيام لاثمأ نم ءرشع عساتلا

 ةرهاظ ةمكاف لظت «5212(2ةهغم+ 1055) ازور روتاملس وأ ((2180128810)

 نايتسبس ناهوي لاثمأ نم نيينهملا نييفرحلا نينانفلاو عانصلا نيب نايعلل

 .ندياهو ء.([1ةصلعإا) للئناهو ء(1وطم 5ءطوماتمم 8وعط) ماب

 يف ((1210500101181) وروبزنيغو رانوغارف نولثامي مهو «ترازتومو

 ةميدقلا ةيعامتجالا تاسسؤملا رمتست امدنعو .ةيروثلا لبق ام ةلحرملا

 هنأ عم «غوبنلا نع ًاديعب لظي نانفلا نإف ءةجودزملا ةروثلا دعب اهلاثمأو

 يف نولماعلا نوسدنهملاو نويرامعملا لصاو دقو .امامت ارورغم نوكي دق

 ةحضاو لاكشأبو ءةيلج ةروصب ةديفم تايانب جاتنإ ةددحم تاعورشم

 «ةيجذومنلا تايانبلا نم ىمظعلا ةيبلغألا نأ ةظحالملاب ريدحلاو .ةموهفم

 دق 1848و 1790 نيماعلا نيب ةرتفلا كلت لالخ ءًابيرقت «ةرهش اهرثكأو

 .(ةيلدجملا) نيلداملا ةسينك لثم «ىكيسالكوينلا زارطلا لع تينب

 .(غربسرطب) دارغننيل يف كازيآ تناس ةيئاردتاكو «يناطيربلا فحتملاو
 «ضرغلا ةيفيظو تناك ابنأ وأ «نيلرب يف لكنيشو «ندنل يف شانو

 .عناصملاو «ةيديدحلا ةكسلا ينابمو «تاونقلاو «ةعئارلا روسحلا لثم

 كلت يف دوهشم لامج تاذ «ةينفلا ةهجولا نم ءاهلك تناكو .قئادحلاو

 .مايألا

 ىلإ ةفاضإلاب ءاوناك ةرتفلا كلت يف نيسدنهملاو نييرامعملا نأ ريغ

 نمو .ةرفابع مهفصوب ال «نيفرتحم نيينهم مهفصوب نوفرصتي «مهبيلاسأ

 .ةيقيقحلا ةيبعشلا نفلا نيدايم يف باتكلاو نييقيسوملا نإف «ةيناث ةيحان
 ءارتلجنإ يف ةياورلا (ىقرأ ىوتسم ىلعو) ءايلاطيإ يف اربوألا لثم
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 ب حولا رادقم أل يجامع ل مهلامعأ اولصاو

 اور مدني وأ بكيل نكي / باشل كي نأ امك .ًايراجت ةلشاف اريوأ

 ضعب اهئارو نم لمأيو جاورلا اهل عقوتي نأ نود نم ةلسلسم ريغ

 صنخلا ضرعتي مانع .هذه انمايأ يف ىتحا هارت ام كشر .عيرلا

 : ىقيطنمورلا رصنعلا ىلإ رقتفت تقولا كلذ يف ةيلاطيإلا اربوألا لعج
 .( ' ةنوحشملا ' عاضوألاو .دعرلاو ,مدلاب اهعلو نم مغرلا ىلع

 ةفيظوب ةلصلا عوطقم ناك نانفلا نأ يف ةيقيقحلا ةلكشملا نمكت
 نانملا كرت لفو .هيلع لبقي روهمج وأ .هئق كدناسي عارب وأ ءابهع فرتعم

 فداصت دق ءايمع قوس يف ةعلس هتحيرق هب دوجت ام حبصأو' ءهلذحو

 نم معدلا ىلع لوصحلل ىعسي .لباقملاب هنأ وأ .داسكلا وأ جاورلا

 ريهظلا اذه نأ الإ .ًايداصتقا الخد .ةماع ةروصب «هل نمؤي ةياعرلل ماظن

 هتمارك سبوهوملا نانفلل تداعأ ةيسنرملا ةروثلا نأ عم ءادوجوم دعي مل

 يف حيصي ءدنس نود نم ًاديحو ًافقاو «نذإ «نانفلا ا! ادغ دقل .ةيناسنإلا
 .بولطملا ىدصلا يقاليس هءادن نأ يف كشلا هرواسيو «ليللا ةمتع
 .هسفن يف لمتعي ام عدبي ًايرقبع هسفن نم نانفلا لعجي نأ ًايعيبط ناكو

 ىذلا روهمجلل رابتعا امنودو .هلوح نم ملاعلا يف امع رظنلا فرصب

 دقل .قالطإلا ىلع هب لبقي ال وأ .هطورش قفو «نانفلاب لبقيس ناك
 ًاموهفم «لادناتس لثم ءنوكي نأ يف عمطي «تالاحلا نسحأ يف ءناك
 ادع امو .ةددحم ريغ ةمداق لايجأ ىدل وأ «سانلا نم ةليلق ةلق ىدل

 ريغ ٍتايحرسم «َيارغ لثم ءبتكيس «تالاحلا أوسأ يف ءهنإف «كلذ
 .ىناثلا ءتألا - تسواف بتك يدلا :هتوغ لثم ىتح وأ «ليثمتلل ةلباق

 ةيقيسوملا تافلؤملا عضيس ءزويلرب لثم .هنأ وأ «ةهبباشم فورظ ىف
 باصيس هنأ وأ «ةيعقاو ريغ ةروصب ةمخض تارتسكروأ اهفزعتل
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 .نيديدع نيرخاو «لافرن ودو ء«ٌيبارغو «نلردليوه نأش هنأش «نونجلاب
 ءارمأ ء ءاطعلا مهل لزجأ دق مهمهف ءيسأ نيذلا ةرقابعلا نأ عقاولاو

 نويزاوجروب وأ .غلاب خدبب مهتاقيشع تاوزن ىلع اوقفني نأ اوداتعا

 زنارف نإ .ةايحا يف ةيقارلا ةفرتملا عتملا يف قارغإلا ىلع نوصيرح ءاينغأ

 ةيقيطنمورلا هتيلِع يف ةجاحلا وأ عوجلا ٍناعي مل (1811-1886) تسيل

 اهققح امك ةمظعلا مالحأ قيقحت يف نوليلقلا لإ حجني مو .ةفورعملا

 8 1789 روث نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ءارمألا نأ ريغ .رنغاف دراشتير

 امك ."'*'يلاربوألا ريغ نفلا نم ةفيخ نوسجوتي نايحألا بلغأ ىف اوناك

 ضرعتو .اهقافنإ ىلع ال لاومألا سيدكت ىلع اوفكع نييزاوجروبلا نأ
 مهبلغأ ناكو .ءاوس دح ىلع رقفلاو مهفلا ءوسل «يلاتلاب «غباونلا

 .نييروت

 ادب نأ اذه مهفلا ءوسل "نيغيانلا"و بابشلا ضرعت حئاتن نم ناك

 .نييزاوجروبلا ىلع نوضقنيو «ةلهجلا نم روفنلاب نوسحي نويقيطنمورلا
 (1دءمت-520206) يناوغلا ملاع يف نوسمغنيو .ةمدصلاب مهنوبيصيو

 نم ةيلاحلا امهتلالد ناحلطصملا ناذه دمتسا دقو) (8هطغمت6) درشتلاو
 اهمّرحت ىتلا رومألاو نونجلا فاطلتساو «(ةيقيطنمورلا ةرتفلا كلت

 تانوكملا نم دحاو ريغ نكي مل كلذ نكل .ةمرتحملا تائيهلاو تاسسؤملا
 فرطتلا نع (3242210 82+2) زارب ويرام هعوسومو .ةيقيطنمورلل ةريغصلا

 ردقب الإ ''*”"يقيطنمورلا باذعلا" ىمسي ام ىلإ ةلصب تمتال يقبشلا

 ءاروو .تلماه ةيحرسمل ادقن حابشألاو مجامحلا نع ةشقانملا ربتعت ام

 انايحأو) بابشلا نونانفلا نويقيطنمورلا هادبأ يذلا أّرجملا ضاعتمالا

 هتياعر يف رمتسا يذلا «(1601مه50) دنانيدرف ركذلا ءييسلا اينايسإ كلم لثمي (12)

 اذه يف ةيئانثتسا ةلاح «ةينفلاو ةيسايسلا تازازفتسالا عيمج نم مغرلا ىلع ايوغ يروثلا نانفلل

 .لاجملا

 15121160 2ةمر 7176 مجسم! 1ع ملعمسزت, "1 ةصقآادتعل غوص اطلع 1 ةلئقط طوب (13)

 متعانك آ03110ل5هد (ط.هاتلممن 0:40 آلطنك ولأ طعووب 81. 1104 933[1).
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 تانانفلا اهيف رهظت ىتلا ىلوألا ةبسانملا تناك كلت نأل «تايباشلا
 عمتجملا نم لمشأو قمعأ ءايتسا ةمث ناك ء(مجحلا اذهب تايبوروألا
 .24ةجودزملا ةروثلا هتزرفأ يذلا

 ىدل ةوقلا نطاوم نم قيقدلا يعامتجالا ليلحتلا نكي مل
 اوناك .ءكلذ نم سكعلا ىلع ءمهنإ لب «قالطإلا لع نييقيطنمورلا

 رشع نماثلا نرقلا يف قثاولا يداملا يلالا ريكفتلا ةمالس يف نوككشتب
 .(هتوغو كيلب مايلو نم لك ىدل ظيغلا ريثي ناك يذلا «نتوين هلثميو)
 ءانبل تمدختسا ىتلا تاودآلا ىدحإ ىداملا ريكفتلا اذه نوربتعي اوناكو
 ًادقن اومدقي نأ مهنم ًاعقوتم نكي مل ءمث نمو .يزاوجروبلا عمتجملا
 دق دقنلا اذه هبشي ام نأ نم مغرلا ىلع ءيزاوجروبلا عمتجملل ًانيصر
 .ةيبابض تايبيغ طسو امئاح ." ةيعيبط ةفسلف" بايث يف اركنتم رهظ
 نيب ءمهسأو ءضيرع " يقيطنمور" راطإ يف دقنلا اذه لثم زرب دقو
 ىف هباشم دقن رهظ امك .''"”لغيه ةفسلف ىف .ىرخأ تازجنم ةلمح

 تاضمو ةئيه لع ءاسنرف ىف نييبوتويلا نييكارتشالا لئاوأ طاسوأ
 هذه نم ةيقابلا راثالا لثمتتو .نونجلاب نوكت ام هبشأ يه ةبيرغ هيوبؤر
 .يناسنإلا "بارتغالا /بالتسالا" موهفم يف ةيقيطنمورلا تامييقتلا

 حروجو «(38106 لع 5[ة81)) لياتس ود مادم :ءاسنلا كلت نم ركذن (14)

 اكيلجنأو «(حلمدع الاومء آ.مطرنض) نوربول هيجيف ماذم تاماسرلاو 06018©((2ع 5820) دئاص
 تينأ و ٠ (8عافلمم لم مصتتمل مل رأ ن وف ائيتيبو ؛اسنرف يف ( قمم ععأ1 عمق ا[ ةنكآصتقتت) نامفوك

 ةرهاظ تناكو .ايناملأ ىف (ةصمرعأاع لماذ 12205 ه11نعاوطمأ!) فوشليوه  تسورد نوف

 اذهب رارقإلا ىرج ثيح ءارتلجنإ يف ىطسولا ةقبطلا طاسوأ يف ةعئاش تايئاورلا ءاسنلا
 يف ةنسح ةأشن نآأشن يتاوللا تانبلا بناج نم بسكلل " ةمرتحم " ةليسو هفصوب يبدألا عونلا

 ةديسلاو «32121"1(2/ 811126]/) ينريب يناف ءايئثرج مأ أايلك ءةئفلا هذه يف عمتو .نهلهأ تويب

 ,(089]عا])) ليكساغ ةديسلاو «32](2ع ثلنؤ[عال) نتسوأ نيجو «(1120ه11116) فيلكدار

 تيراب ثيبازيلإ ةرعاشلا ىلع ًاضيأ كلذ قدصيو ؛(870848) يتنورب تاوخألاو
 . ( 8112ه طعاط 8م عاأ 1810177121118) خنت وأرب

 .باتكلا اذه نم 459-464 ص رظنا (15)
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 فنك يف عرعرت يذلا «باشلا سكرام ريكفت يف امهم ًارود ىدأ ىذلا

 حبصي ملو «(لوألا ماقملا يف ةيقيطنمورلا يأ) ةيناملألا ةيركفلا ديلاقتلا

 ةيرظنو «يسنرفلا يكارتشالا دقنلا نيب عمج نأ دعب الإ "ًايسكرام'

 ناكو .(قالطإلا ىلع ةيقيطنمورلا ريغ) ةيزيلجنإلا يسايسلا داصتقالا
 .حضانلا هركف ةاون لكش يذلا وه ىسايسلا داصتقالا

11 

 ال يتلا بلقلا ءاوهأ لهاجتن نأ قالطإلا ىلع ةمكحلا نم سيل

 يعجرملا راطإلا جراخ ءارعشلا ّدبُت دقل .قالطإلا ىلع لقعلا اهفرعي

 رثكأ نكت مل مهمتريصب نأ ديب «ءايزيفلاو داصتقالا ءاملع هعضو ىذلا

 نم هلق الإ َرَث مل ذإ .انايحأ ًاحوضوو ًءافص رثكأ لب .ءبسحف ًاقمع

 لازلز نم رشع نماثلا نرقلا تانيعست يف كيلب مايلو هآر ام سانلا

 مل هنأ نم مغرلا ىلع «كلذ ليبق عناصملاو تاللآلا هتثدحأ يعامتجا

 ةيراخبلا تاطحملا نم ليلق ددع ريغ ةلحرملا كلت يف ندنل يف دهاشي

 ةلكشم لوح انتاحلاعم لضفأ نإ .ءانبلا بوط اهيف قرحي ىتلا تانوتألاو

 يوذ باتكلا جاتن نم «ةليلق تاءانثتسا عم «ةدمتسم يرضحلا فح لا

 ريغ اهرهاظ يف ودبت يتلا  مهتاظحالم تتبثأ نيذلا عساولا لايخلا

 يرضحلا روطتلا ىوتسم نيبتل هيلإ نوكرلا نكمي رشؤم اهنأ  ةيعقاو
 دجن دق اننإف 21848 ماع تناك امك ارتلجنإ ىلع انفيرعتلو .©'9 رسيرابل

 ريبخلا همدق امم ءاقمع رثكأ هنكلو ءاكابرإ رثكأ ًاليلد ليالراك يف

 ناك ادإو .(0. 1. 31كءعن]1هءط) كولوكام .ر .ج رباثملا عماجلا يئاصحإلا

 نآل كلذف «نييعفنلا ةفسالفلا ٠ نم هريغ نم لضفأ لم تراويتس نوج

 ىناملألا : عمتجملا يدقان ةميقل ًاكاردإ مهرثكأ هدحو هتلعج ةيصخش ةمزأ

 آ.0ال15 طع هلا عتب (0هددمك ]م80 ءالكوك هأ تكوعععو 0016 هدبرك عك 1 2م 060

 معالم ]2 مععمتتغا»ع ممم1116 لب 706م ىزةملءعإ جتلتكد ت0كج "طبع أ 0 ةنيز هان 'طانت

 (1ةهعمح: طامصب 1958)
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 ءملاعلل ىقيطنمورلا مييقتلا نإف ءاذهلو .جديريلوك ىقيطنمورلاو هتوع

 ةدحولا ىلإ قوتلا وه نييقيطنمورلا داقنلا سوفن يف لمتعي ام ناك
 ًايفاحجُم يزاوجروبلا ملاعلا ناك دقل .ةعيبطلاو ناسنإلا نيب ةدوقفملا
 .ةسرش ةقيرطب ٠ .عطق دقف .افادهتساو أقمع رثكأ وحن ىلع .عمتجملل

 هدايسأ" ب ناسنإلا طبرت تناك يتلا رصانعلا ةددعتملا جئاشولا
 ادع ام «ناسنإلاو ناسنإلا نيب تالصلا تعطق «ىلاتلابو « " نييعيبطلا

 ةسامحلا تقرغأ دقل ."ةيدقنلا ةعفدلا" ةفالجو «ةيراعلا ةيتاذلا ةحلصملا
 فططاوعلاو «ةماهشلا ةوخنو «ةبوبشملا ةينيدلا ةفطاعلاو «ةبيهملا ةيوامسلا
 ةميقلا ةيزاوجر وبلا تلوح دقل .ةينانألا تاباسحلا عيقص يف «ةيوفعلا

 .تالمعلاو علسلا راعسأ بسح اهلداعي امب اهتلدبتساو ةيناسنإلا
 ةدحاو ةيرحب اهل رصح ال ىتلا ةيلصألا تايرحلا نع تضاعتساو
 نايبلا" هلوقي ام كلذو ؛ةراجتلا ةيرح :ريمضلا ةميدع ةديحو

 ناسلب كلذك قطني ناك امنإ توصلا اذه نأ ريغ ." ىعويشلا
 ضعبل ءارثلا بلج دق ةيزاوجروبلا ملاع ناك امبرو .نييقيطنمو رلا
 عيمج يف .مهسوفن كرتو ءرشبلا نم ةلئاه دادعأل ةساعتلاو .سانلا

 ةبيرغ ةعئاض ًةدرشم ٍتانئاك مهكرت دقل .ةشحوم ةيراع «لاوحألا

 .يناسنإلا خيراتلاب مهتلص ةقيحس ةيرون ةوه تعطق دقل . ' ةبَلَئْسُم '

 هدع رارق ذاختا ىلع ةردقلا وهو .بالتسالا ىلع دودرلا حضوأ نم ىتح
 نودقتعي ناملآلا ةيقيطنمورلا ءارعش ناكو .ةميدقلا مهنطاوم نم ةرجهلا

 طيسبلا لمعلا ةايح يف نمكي امنإ صالخلا نأ مهريغ نم رثكأ
 تادلبلا يف ةيلامسأرلا لبق ام ةلحرم يف تفرع يتلا  ةعضاوتملا
 اهفصو يتلا ةايحلا يهو - ةملاحلا جورملا نيب ةرثانتملا ةعداولا ةريغصلا
 مهنم بابشلا نأ ريغ .لبق نم دحأ اهفصي مل امك ءارعشلا ءالؤه

 قيقحت ىلإ ةيمارلا مهيعاسم اولصاويل مهتماقإ نطاوم ةرداغم ىلإ اورطضا
 نينحلا مهؤلمي «ىده ريغ ىلع اوميهب نأ وأ «مالحألا نم ققحتي ال ام
 .فرودنخما دئاصق وأ ترايوش ناغأ ندوددريو .2مهرايد ىلإ ةدوعلا ىلإ
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 فّرع سيلافون نإ لب .مهقيفر ناطولاو «مهءادُح عايضلا ناحلأ تناك

 .*”7”ةيقيطنمور تاقلطنم نم ةفسلفلا

 ماجسنالا ىلإ أامظلا ءاورإل ةيلاتلا ةثالثلا عيبانيلا ترفاضت دقل

 ام وأ) يئادبلا ناسنإلاو «ىطسولا نورقلا :ملاعلاو ناسنإلا نيب دوقفملا

 ةدوعلاب وأ «بيرغو ليخدو بولجم وه ام لك يف ةبغرلاب الّنمم هلداعي

 .ةيسنرفلا ةروثلاو «2"ةّرشعلا" حور ىلإ

 عمتجملاف .اساسأ ةيعجرلا ةيقيطنمورلا لوألا عوبنيلا بذتجاو

 ءيطبلا ىوضعلا روصعلا جاتنو .عاطقإلا رصع ىف ناك يذلا مظنملا

 يذلا مهبملا ضومغلا هفنتكي «ةببألاو بسنلاو ةلابنلا تاراعشب نولملا

 ال يتلا ةيحيسملا تاوامسلاب لظتسيو «تافارخلاب ةئيلملا تاباغلا هب عفلتت

 نيظفاحملل ةبسنلاب دوقفملا سودرفلا وه اذه ناك .بير الو اهيف كش
 ىوقتلاب ءالؤه روعش نم فهرأ دقو .يزاوجروبلا عمتجملل نيئوانملا

 ريهامج نم ايندلا تاقبطلا طاسوأ ىف ىلاعلا ةيمألا ىوتسم «ءالولاو

 تلعج ةيلحم تالليدعت هذه يضالملا مالحأ ىلع تأرطو .ةيسنرفلا ةروثلا

 (186/12ع11075 02 176 ةيسنرفلا ةروثلا ىف تالمأت هباتك ىف كريب دنومدإ

 هن ٌمحفي نأ لواح ًايلاثم اجذومن اهربتعي (1790) 171 1 17011117017)

 ريبعتلا تدجو اهنأ ديب .ليتسابلا نجس اومحتقا نيذلا نيينامُلَعلا

 نم اعون ةرتفلا كلت يف تققح يتلا ءايناملأ يف اهنع يكيسالكلا

 ةعدلاو "ةنينأمطلا" موهفم نآل امبر ءيطسورقلا ملحلا اذهل راكتحالا

 .ناك "ءادوسلا ةباغلا" فيعاضتو نيارلا عالقب طبترملا «لابلا ةحارو

 ةراذقلاو ةوسقلا نم ديجمتلاو باجعالل ًةاعدم رثكأ ءودبيام لع

 نإف ءرمألا ناك امهمو .''*”ةيقيقحلا ةيطسورقلا نادلبلا ىف نيتعئاشلا

 110م0 طاسعاط, 1ع 80 ههنا 0نأ1. ]ص0 17(2)

 بحي «نييسنرفلا نييقيطنمورلا نم هريغك «ناك ىذلا (6ةاناع2) هييتوغ لوقي (18)

 ىهانتي الأ (0عسصانعأا1ءطاععتا) !ةنينأمطلا !ىثورود اي هأ ءنامره اي هآ' :قشعلا ىتح ايناملأ

 - 116116 :رظنا ."؟ديربلاو نيرفاسملا ةبرعب برتقي يذلا يذوحلا توص ديعب نم عامسألا ىلِإ
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 هسا
 مدس

 امك «ةيناملالا ةيقيطنمورلا يف ىوقألا رصنعلا تناك ةيطسورقلا حورلا
 وأ اربوألا لكش تذختا ءاوس ءاهجراخ ىلع ايناملأ نم ٌعِشَن تناك اهنأ
 ' ليزيغ"و (1ءاوءطتنعا#) ' ٌدتوشيارف" ربيف لمع لشم) هيلابلا
 بوكاي نيوخألل) (0: 76/5) ةيفارخلا تاياكحلا وأ .((015هلا©)
 ةعزنلا مهتمهلأ باتك جاتنإ يف تلثمت وأ «((6قصتم) مّيرغ ملهليفو
 نأ الإ .ليالراك وأ جديرلوك لثم «ةينامرجلا حورلا وأ «ةيخيراتلا ةيرظنلا
 وه ناك ماعلا اهلكش يف ةيطوقلا ةيرامعملا ةيطسورقلا حورلا ءايحإ
 ةيزاوجروبلل نوداعملا نونيدتملا اميس الو ءنوظفاحملا هعفر يذلا راعشلا
 هباتك ىف ةيطوقلا ةيرامعملا ةعزنلاب نايربوتاش داشأ دقو .ناكم لك يف
 امك 7 روثلا دض (1802) (0 6:16 كأن كرت 1 51101115111©) ةيحيسملا هي رقبع

 نيينالقعلل مهتهجاوم يف ةيزيلجنإلا ةسيئنكلا راصنأ اهبناج ىلإ فقو
 ىلع مهينابم اهب تزيمت يتلا ةيرامعملا زرطلا تظفاح نمي نيدرمتملاو
 ةكرح "و (لوزم») نيغوب ىرامعملا سدنهملا ناكو .يكيسالكلا عباطلا

 كلت ىفو .مظعلا ىتح نييطوق ةيعجرلا يف ةقرغملا ةيلومشلا "دروفسكوأ
 ةلفاحلا .بابضلاب ةعّململا ةيئانلا ادنلتوكسا ىصاقأ نمو .ءانثألا
 ءاق «ةركتبملا نايسوأ دتاصق اهنع تربع يتلا كلتك «ةقيتعلا مالحألاب
 تاعرجب ابوروأ دادمإب ةيخيراتلا هتاياور يف ظفاحملا توكس رتلاو

 نأب سانلا هبأي ملو .ىطسولا نورقلا نم ةاحوتسملا روصلا نم ةيفاضإ
 .ةلحرملا كلت نع ًايبسن ةرخأتم تارتف لوانتت تناك هتاياور لضفأ

 تاموكحلا| ايبيسكبمل يتلا . ةظفاحملا ةيطسو رقلا حورلا هذه ةيلغ عمو

 مكحلل ةتفاهتم تاريربت ىلإ اهتمحرت ىلإ 1815 ماعلا دعب ةيعجرلا
 يف تلثمت دقف .نأش تاذ ةيراسيلا ةيطسورقلا نكت مل 2199 هلطملا
 ىلإ «ةيلاكيدارلا ةيبعشلا ةكرحلا لخاد «ليمي ناك رايت يف اساسأ ارتلجنإ

 ]هانت له ار دمار 6 لمت ]عه |1110 هنن ] هناعوأتع لعزجالأك بنوا عونطن هدأ (ةعاكت |

 مط. 1939]), صب 9

 .باتكلا اذه نم 427-428 ص رظنا (19)
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 .لامعلل يبهذلا دهعلا يه "حالصإلا" تقبس ىتلا ةرتفلا رابتعا

 ءاسنرف يف امأ .ةيلامسأرلا وحن ىلوألا ىربكلا ًةوطخلا هسفن حالصإلاو

 ةيبتارتلا ىلع كانه زكرت مل اهنأل ؛ريثكب كلذ نم مهأ حورلا هذه تناكف

 ؛ "بعشلا" ىلع لب «يكيلوثاكلا تونهكلا كلس ىلع الو «ةيعاطقإلا
 ىلع يسنرفلا بعشلا زكرو .ةاناعملاب مرطضملا يدبألا قالخلا بعشلا

 مظعأ هيليشيم لوج خرؤملا رعاشلا ناكو .ماودلا ىلع هتلاسرو هتيوه

 روتكف ةياور تناك املثم «نييطسورقلا نييروثلا نييطارقميدلا ءالؤه
 ةرهش رثكألا يه ( 811 ءططمعإاع هز 3لوزعع 26 ماد رثون بدحأ وعوصه

 .بعشلا حورب لاغشنالا اذه رامث نيب

 ةينيدلا ديلاقتلاب اهلاغشنا يف اميس الو ءةيطسورقلا تدجو دقو

 ةقيرعلا عبانملا ىلإ ةدوعلا ىلإ ةيمارلا تارايتلا يف اهل ايفو ًافيلح «ةيبيغلاو
 .قرشلا ىف ةينالقعاللا ةمكحلاو ةضماغلا ةينطابلا سوقطلل ةقيمعلا

 ةغللا فشتكم نأ حيحصو .ةيمهاربلاو ناخ يالبق بهاذم يف ةيلجتملا

 نييلاكيدارلا نيظفاحملا نم ناك ءزنوج مايلو ريسلا «ةيتيركسنسلا

 لك نأش مهمأش «ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيتروثلل اولله نيذلا نيفرطتملا
 «قرشلاب نيعلوملا ةاوهلا ةيبلغأ نأ الإ «كاذنا نيريئنتسملاو نيمرتحملا

 ىلإ نومتني اوناك «يسرافلا رعشلا هبشي ام مظنب اومرغأ نيذلا ءارعشلاو

 رثكأ هناضحأ ىف تأشن يذلا بناجلا وهو «ةيبوقعيلل ئوانملا ركسعملا

 ىلإ مهراظنأ هجتت نأ ًابرغتسم نكي ملو .ةثيدحلا ةيقارشتسالا سرادملا
 ةينيصلا ةيروطاربمإلا ىلإ ال .ءيحورلا مهجحم اهفصوب ةيمءاربلا دنهلا
 نماثلا نرقلا يف نيرينتسملا سانلا ةليخم تراثأ يتلا ةنيدتملا ريغ ةينالقعلا
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 رثكأو مدقأ ًاخيرات يئادبلا ناسنإلا ىدل دوقفملا ماجسنالا ملحل نإ
 يف ءاوس «هرهوج ىف ًايروث :ةبلاغ ةهروصمن .ملحلا اذه ناك دَقل .أديقعت

 ىلوتي مدا ناك امدنع" ةاواسملا وأ ةميدقلا ةيعويشلل ىبهذ رصع ىلإ هني
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 نويدنامرونلا ةازغلا كلدمعتسي نأ لبش كلذو 1 '"لّزغلا ءاوحو «ةثارحلا

 ةءارب ىلع ثيدحلا عمتجملا دسافم بلغتت وأ ءرارحألا نينوسكسولغنألا
 رثكأ ةيئادبلا ةيقيطنمورلا تناك ءمث نمو ."ليبنلا يشحولا" ناسنإلا
 نم هيلإ نوبرهم ذالم درجم تناك اذإ الإ «نييراسيلا نيدرمتملل ةيبداج

 .هييتوغ ىدل ةيبئارغلا ةعزنلا هذه لثم تلجن دقو) ىزاوجروبلا عمتجملا

 كلذك مهيوهتست نكت و .( رشع عساتلا نرقلا نم تانيثالثلا يف اينايسإ

 حورلل زمرو جذومن ىلإ يئادبلا ناسنإلا ةيخيراتلا ةيرارمتسالا تلوح اذإ
 وأ ."موقلا" موهفم ىلع تبلغ يتلا ةلاحلا يه هذه تناكو .ةظفاحملا
 ىلع نييقيطنمورلا رظن ىف مده 'موقلا ' حور تناكو «ةعامجلا

 «ةيعانصلا لبق ام ةلحرملا ىف نييفرحلاو نيحالفلا لثمت .«مهتبانم فالتخا

 تاياكحلاو «يناغألاو .«ةغللا اهيف تناكو ءداسفلا اهسندي مل يتلا
 ىلإ ةدوعلا تناكو .ةيحورلا بعشلا ةايحل ةيقيقحلا عبانملا ىه ديلاقتلاو

 .نينانفلاو ءءارعشلا نم ديدعلا حمطم ناكو ؛ ةيئانغ دئاصفق بتك امدنع

 ًاطابترا ةيقيطنمورلاب تطبتراو .ةيبعشلا تاياكحلاو ةيبعشلا يناغألا ثارت

 حبصأو «ةيحلا ةيكحملا ةغلل مجاعملاو سيماوقلا عضوو ءةميدقلا
 ملاعملا ةلمح نم ناكو .ةلحرملا كلت تاركتيم نم "رولكلوملا ' حلطصم

 ادنلتوكسا دودذح نم ناغأ توكس رشلاو فباتك دوهجلا هذهل ةزراملا

 وناتنيربو مين رآ سباتكو .(1846) (384 51 ءادرت 0/ 172 ى5ءمااةك] 80707 )

 تاياكحلاو .(1806) (2هو [ن:ممء» 17:00 ىرحسلا دلولا نرق

 ةيدنلريإ ناغأ (2600:6) روم باتكو «(1812) ميرغ نّيوخأآلل ةيفارخلا
 ةغللا خبرات يكسفوربود فلؤمو 1807-1834(2) ( 71 أ ء]م0ل165)

 سوماقو .(1818) (815107ز: 0/18 711071©1]/180 ]47181148 ع©) ةيميهوبلا

 ناذللا (1823-1833) ةيبعشلا ةيبرصلا يناغألاو .«(1818) ةيبرصلا ةغللا

10 



 سفويثيرف ةصق باتكو :(9/ان1 12:8ز10 كيجاراك ُكَوُق امهدعأ

 ديوسلا يف (168061) رنغيت ساياسيإ هفلأ يذلا 271/1 رم/تدهعد)

 يف قمل هلم) الاقيلاك قصصا تورنو' سايلإ فّلؤمو .41825)

 (2/0ه*ءوة م7 ةيجن و رنلا ةقارحخلا تاياكحلا باتكو 1835(2) ةكردا#ه1عرم)

 (822502]450 يومو نوسنرويبسأ دادعإ نم (1871-1842) 7016 12/65)

(140 220 . 

 ًاصوصخ ءايروث اموهفم نوكي دق "سعشلا /موقلا ' موهعم نأ

 وأ ةينطولا اهتيوه فاشتكا ىلع كشوت يتلا ةروهقملا بوعشلا طاسوأ يف

 ةلماعلا ةقبطلا ىلإ نوبستني ال نيذلا سانلا نيب اميس الو ءاهديكأت ةداعإ

 باتك وأ سوماق لوأ نوكي ءالؤهل ةبسنلابو .ةيطارقتسرأ لوصأ ىلإ وأ

 ةهجولا نم ةيمهألا ميظع أثدح ةيبعشلا يناغألا وأ وحنلا دعاوقل

 نييداعلا سانلل ةبسنلابو .لالقتسالل نالعإ لوأب هبشأ ًائيشو «ةيسايسلا
 نإف «عرولاو لهجلاو ةعانقلا اهيف امب «ةطيسبلا لئاضفلاب نولحتي نيذلا
 وأ .رصيقلا وأ «كلملا وأ ءابابلاب مهتقن ىف ةيفاكلا ةقيمعلا ةمكحللا

 نأ ىرخأ ةيحان نم نكمي ؛ «مهنيب يثاذب وه ام لكل ليجبتلا رعاشل

 ةروطسألاو ةءاربلا نيب داحتالا ىلإ زمرت يهف .ةظفاحم تالالد لمحت
 ةروصب اهريمدت ىلوتت ةيزاوجروبلا تناك يتلا «ةميدقلا ديلاقتلاو

 فقو نيذلا ءادعألا مه «نوينالقعلاو «نويلامسأرلا ناك دقو ,200ةيصوب

 .مههجو ىف أدحاو ًافص .نوحالفلا ىتحو «ءاهج ولاو ءثكللملا

 اموهفم ناك مهروضح نكل .ةيرق لك يف نيرضاح نويئادبلا ناك

 ةيئادبلا ةيعويشلا اهيف تعاش ىتلا ةيضاملا ةيبهذلا روصعلا ىف ًةيروث رثكأ

 لالخ رولكلوفلا نم ةدمتسملا تاصقرلا اهتبستكا ىتلا ةديدجلا ةيبعشلا ريسفت لظي (20)

 : ةعساولا تاهدرلا ىف يرجت ىتلا تاصقرلا هذه نمو .قوذلاب قلعتت ةلأسم ةرتفلا كلت

 .ديكأتلاب عباطلا ةيقيطنمور تناك اهنأ دب الو .يششيتوشلاو ءاكروزاملاو «سلافلا
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 تناك امك .حراخلا يف رحلا ليبنلا شحوتملاو .ءلخادلا يف ةموهوملا
 ناسنإلا 0 ىذلا وسور نيب امو .رمحلا دونهلل ةبسنلاب لاحلا
 عاونأ نم ىتئادبلا عمتجملا ناك : نييكا رتشالا نيبو رخل يعامتجالا

 ىذلا 0 ىدل ةيركفلا ديلاقتلا هذه ءادصأ ددرتتو .ةيلاثملا ايبوتويلا

 ىثالثلا هميسفقت يف .للعأ تايوتسم ىلع هلدعو موهمملا اذه 0

 إو .يعويش ىلإ ءيقبط عمتجم ىلإ ءيئادب يعويش عمتجم نم : خيراتلل
 نم ًاددع نأ عقاولاو .هتاذ دحب ًايقيطنمور ىلاثملا يئادبلا جذومنلا نكي
 راظنأ تلوحت دقو .رشع نماثلا نرقلا عماول نم اوناك هراصنأو هتاعد
 ةريزجلا يف ىربكلا ىراحصلا ىلإ يقم لا ةلمحلا يف لوألا ليعرلا
 اوركالود موسر يف ٍيناوغلاو نيبراحملا ىلإو ءايقيرفأ لامشو ةيبرعلا
 رحبلا ملاع ىلإ نورياب رعاشلا عم اولقتناو .(طءمدصعما1م) ناتنامورفو
 . ساقفقلا ىلإ (1.ع,2202105) فوعتومربأ يئاورلا عمو ءطس وتملا ضيبألا
 يعيبطلا ناسنإلا تراحم .«قازوقلاب الاثم :ميبطلا ناسنإلا ناك ثيح
 «تاللالشلاو ةقيحسلا ىوهلاب ةرخاز عاقصأ ىف لئابقلا لاجرب رخآلا
 ريغ .ةيمارغلا ةوهشلاب ةلفاحلا ةئيربلا ةيعامتجالا يتيهات ايبوتوي نم الدب

 ةكرعم ضوخي ىيئادبلا ناسنإلا ناك ثيح ءاكيرمأ ىلإ كلذك مهتلمح اهنأ
 نيقيطنمورلا بولق نم برقلا لك ًابيرق هلعج امم «ةرساخ ةسئاي
 وانيل يراغنهلا يواسمنلا رعاشلا اهمظن يتلا دئاصقلا لثمتو .مهجازمو
 ل ولو ؛مهدرط ىلع جاجتحا هخ رص رمح دونهلا عاضوأ نع (160210)

 ةلالدلا قيمع زمر ىلإ لّوحتن ال .هتليبق يف ءامعزلا رخآ '"ناكيهوم"' نكي

 ةيقيطنمورلا يف ليبنلا ش شحوتملا بعل دفو .ةيسوروألا ةفاقثلا ىف

 ةيقيطنمورلا ىف وه امم ًاعقو قمعأو ةيمهأ غلبأ ًارود ةيكيرمألا
 ىبوم ليفلم نام ريه ةياور يف هروص عورأ يف كلذ ىلجتيو .ةيبوروألا
 لايخ لع تذوحتسا هتيصخش نأ الإ .(1851) (384هذر» 2:0 كيد
 (©ةمنسم»ع ©00م67) ربوك رومينيف تاياور ةلسلس ىف ميدقلا ملاعلا
 هلعفت نأ عطتست 1 ام كلذو ؛؟ (1.ءمأ] د10 2) ىدلحجلا بارخلا
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 شحوتملا ةيصخشو «ةيرولكلوفلا حورلاو ,ىطسولا نورقلا تناك
 لبقتسملا ىلإ ريشي نكي ملو .يضاملا نم ةدفاولا ةيلاثملا جذامنلا يه ليبنلا
 ةيلاثم رثكألا نأ دس . "بوعشلا عيبر' .ةروثلا ىلإ هيف سبل ال وحن لع

 ةقباس عاضوأ نم دهاوشلا راضحتسا ىلإ نوحاتري اوناك نييبوتويلا نيب
 نأ دعب الإ ءريسيلا رمألاب كلذ نكي ملو .هل ةقباس ال لبقتسم ىلع ةلالدلل

 ةروثلا تناك نيذلا بابشلا نم ةبكوك نييقيطنمورلا نم ٍناث ليج رهظأ
 مُمْؤم لصف درجم ال ,ةسوملم ةيخيرات عئاقو مهل ةبسنلاب نويلبانو ةيسنرفلا
 بناج نم لالجإو باحرت عضوم 1789 ماع ناك دقف .ةيتاذ ةريس نم

 ىلع اوظفاح مهضعب نأ نم مغرلا ىلعو .ابوروأ يف نيفقثملاو نينانفلا عيمج

 دهعو «يزاوجروبلا داسفلاو .برحلا لالخ ىتح ةروثلل مهئالو

 .مهمالحأ نع ةلوهسب ريبعتلا ىلع نيرداق اونوكي ل مهنأ الإ «ةيروطاربمإلا

 لاثمأ نم نييقيطنمورلا نم لوألا ليجلا ناك ثيح ءايناطيرب يف ىتحو

 نم تيلزاهو «لبماكو .ءيذوسو «جديريلوكو .,ثروزدروو «كيلب

 ةعزنلاو لمألا ةبيخ ءالؤه ىلع ترطيس دقف «ةلماك ةروصب ةبقاعبلا

 دق "ةيقيطنمورلا" حلطصم نإ لب .1805 ماعلا لولحب ةديدجلا ةظفاحملا

 ءرشع نماثلا نرقلا نم تانيعستلا رخاوأ لولحب ايناملأو اسنرف ىف ركتبا

 نيذلا) ةيزاوجروبلل نيداعملا نيظفاحملا لبق نم ةروثلل ًاتوانم ًاراعش هفصوب

 بابسأ كلذ رسعميو «(نيطبحملا نييراسيلا نم نايحألا بلغأ ىف اوناك

 امامت نييقيطنمور نوربتعي نيذلا نينانفلاو نيركفملا نم ريبك ددع ءانثتسا

 نأ ريغ .ًايديلقت فينصتلا اذه نم نادلبلا كلت ىف ةثيدحلا سيياقملاب

 نم ةديدج لايجأ روهظ تدهش ةينويلبانلا بورحلا نم ةريخألا تاونسلا
 اوضاغتو «ةروثلا اهتعفر يتلا ةيرحلا ةلعش مهتسامح تبهلأ نيذلا بابشلا

 لؤاضتو هيفن دعب ىتح «نويلبان نإ لب ؛دسافم نم هيف تقرغأ امع
 .ريرحتلاو ةيرحلل ًايروطسأ ًازمر مهسوفن يف يقب «هتيصخش عم فطاعتلا

 ةباقرلاو ةيعجرلا بهايغ يف «ةنس دعب ةنس .«قرغت ابوروأ تناك اميفو

 ء«فسعلاو ةساعتلاو رقفلاب ةرخازلا ةءوبوملا تاعقنتسملا ىفو «لاذتبالاو
 .ًاقلأتو ًاناعمل دادزت ةرّرحملا ةروثلا ةروص تناك
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 نييقيطنمورلا نم يناثلا ليحلا ىدل ترسحنا دقف ءانه نمو
 ريغ قيرطلا قيفرو «(1788-1824) نورياب مضي يذلا  نييناطيربلا
 شيب يسريب اعيمج مهتمدقم يفو «(1795-1821) ستيك نوج سّيسملا
 ةيروثلاو ةيقيطنمورلا نيب عمج نم لوأ وهو .1792-1822(2) يلليش
 رثكأ سوفن يف ةيرط تلظ يتلا «ةيسنرفلا ةروثلا تابيخ  ؛ةطشنلا

 ةيلمع يف بعرلا بناوج نم هنودهشي اوناك ام لباقم .مهفالسأ
 ناك دقف ءةيبوروألا ةراقلا يف امأ .مهدالب يف ةيلامسأرلا ىلإ لوحتلا

 نماثلا نرقلا تانيرشع ذنم ًاعقوتم أرمأ ةروثلاب يقيطنمورلا نفلا ءاقتلا
 .اهدعبو 1830 ماع ةيسنرفلا ةروثلا لالخ الإ ققحتي مل هنأ ديب ءرشع

 .ةروثلل ةيقيطنمورلا ةيؤرلا هتيمست نكمي ام ىلع كلذ قدصيو
 فولأملا ريبعتلا سملتن يذلا «ةروثلا ةسرامم يف يقيطنمورلا بولسألاو
 هذه ىفف .(1831) "سيراتملا ءارو ةيرحلا" اوركالود ةحول يف هنع
 لامعلاو «مهتايقاطب «نيحتلملا نيمهجتملا نابشلا نم ةلث دهاشن ءةحوللا
 صاخشألا نم جوف هيلتعي أربنمو .مامكألا ة ةريصق ًاناصمق نودتري نيذلا
 نوللا ةيثالثلا مالعألا مهب طيحت «ةضيرع تاعبق نورمتعي رعشلا ٍلَسْؤملا
 .ةلدتعملا 1789 ةروث ال 2.1793 ةروث نونلعي مهو «ةريغصلا تاوسنلقلاو
 ىف ةنيدم لك يف اهسيراتم لوميميو .«ةدوهشملا ةيناثلا ةنسلا ةروث لب

 1 .ةسوروألا ةراقلا

 ناك دقف .ًامامت ًاديدج ًارمأ نكي مل يقيطنمورلا يروثلا نأ حيحص
 اهنمو .ةينوسامل ةيرسلا ةيروثلا تاعامجلا يف ءاضعأ هوقباسو هفالسأ

 ناكو .يقوراثوب ةعامج لثم نيبتسفوببل نم وأ .ءايحألا ةمقاعبلا ىمادق

 ولا تالفح لع نوددرتيو ءةيويح نوقفدتي يقل بابشلا

 يف ناسرفلا وأ سارحلا ىر دودتري مهو لمعلا تامهمو تارهسلاو

 فداه 0 ةيسونأط ةيشأر تاعامتجا يف وأ 2 ا
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 اذه رثأت ىلع رمألا رصتقي مو .رمألا عقاو يف ينوريابلا زارطلا ىلع

 اميرو .رشع نماثلا نرقلا ىف ريكفتلا ق قئارطب ةرشابم ىروثلا بولسألا

يحانلا نم مهقبس نمم ًارصح رثكأ ةروصب
 عابتأ ناك دقف . .ةيعامتجالا ة

صانع نم يرهوج رصنع ىلإ ”دورقتمي رايتلا + اله
 ةيقيطنمورلا بذر ر

 هتفاضأ ىذلا رصنعلا وهو ؛ ةتيمتسملا ةديدجلا ايراتيلو رملاو ؛ريهامجلاو

 عراش يف ةحبذم ' هييمود ةحول ةيقيطنمورلا روصلا دوزحم ىلإ

 .ليتق لوهجم لماع ةثج اهيف رهظت يتلا «(1834) "نانونسنارت

 روصتو ةيقيطنمورلا نيب ءاقللا اذهل ًاشاهدإ رثكألا جئاتنلا تناك

 هققح يذلا حساكلا رصنلا يه ىقرأ ىوتسم ىلع ةديدج ةيسنرف ةروث

 ةرتق تفكو يأ ىف دجت نأ لقو .1 54و 0 نيماعلا نيب يسايسلا نفلا

 يف ء«مهنإ لب «ةيلك ةروصب ًازايحنا رثكأ ٌةلدَأ لقألا نونانفلا اهيف ناك

 مهبجاو يسايسلا طاشنلا ةمدخ نوربتعي اوناك ءنايحألا يلغأ

 116771471(2) ينانره ةيحرسمل هتمدقم يف وعوه روتكف لوقيو .يساسألا

 ىف ةيلاربيللا يه ةيقيطنمورلا نإ ' :ىروث نايبب نوكت ام هبشأ ىهو

 هتبهوم سرك يذلا (1810-1857) هيسوم ود درفلا امأ سبدألا

 راقيسوملا نأش كلذ يف هنأش «ةماع ال ةيتاذ فادهأ نع ريبعتلل ةيعيطلا

 وانيل ينطابلا يراغنهلا يواسمنلا رعاشلاو :(1810-1849) نابوش

 نع ثيدحلا ىلإ مهن *امدقم يف نوعزني ساّتكلا" نأ ىريف 1850-1802(2)

 حبصأ دقو 6 ةيندملاو ةيناسنإلاو يعامتجالا مدقتلا نعو «لبقتسملا

 لجأ نم حفاكت تناك ىتلا نادلبلا يف ةيسايس تايصخعش نينانف ةدع

 .ةينطو زومرو ءايبنأ ىلإ اولوحت ثيح ءاهريغ يفو ينطولا ررحتلا قيقحتن

 يقيسوملا ىتحو «ٌتَسيِل زنارفو «نابوش نايقيسوملا نافلؤملا مهنيب ناكو

 ! 1150, 0 عايان»ءد ردوا ةلمور ال01. ةككلب م2 (21)

 م11عل لع 1/ان5وعأب ءم1ماأءا1 عد لع قلاآ7» عمو لع طلسعكعأاب 11 لو (22)

 ([ةضم: آ].. 2 غطعر»ا 185847-1576]), 701. آ1ة؟, طب 2
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 يميوتبو .(أيؤبنت ارود هسفنل ذختا ىذلا) شتيفييكيمو «يدريف فاشلا
 دقو .يلاوتلا ىلع ايلاطيإو ءايراغنهو ءادنلوب ءارعش نيب نم ينوزنامو
 رعاشلا ناكو .اساسأ يسايسلا ريتاكيراكلل اماسر هييمود نانفلا لمع
 ةغبانلاو «نييلاربيل نييسايس ُميرغ نا وحألاو «(انطاهصل) دنالغؤأ
 رعاشلا ناك املثم ءًأطشن ًايروث (1810-1837) رنخوب غرويغ ٍناكربلا
 لراكل ًاميمح ًايصخش اقيدص ناك يذلا .1797-21856) ينياه شيرنياه
 او ,©0فرطتملا راسيلا ناسلب يوق هنكلو ًاضماغ ًاقطان «سكرام
 0 ناك .ايلاطيإو ايناملأو اسنرف ىف اميس الو ءةفاحصلاو سدألا
 ليالراكو ءاسنرف يف هيليشيم لوجو هينيمال لاثمأ نوكي نأ رخآ رصع
 نم ًافقوم نوذختي نييئاور وأ ءارعش ءايناطيرب ىف (1؟نواكتس) نكسرو
 وأ ةفسالفو ءايبنأو ةاعد اوناك رصعلا اذه يف مهنأ الإ ؛ةماعلا اياضقلا
 نإف ؛ةيحانلا هذه يفو .ةيرعاش ايؤر ملاعلا ىلإ مهترظن بوشت نيخرؤم
 دوهعم ريغ وحن ىلع ب فباشلا سكرام راكفأ نولت ةبهاللا ةيرعشلا روصلا
 ًأاذح رمألا لصو دقو .نييداصتقالا نيركفملا وأ ةفسالفلا نم هريغ يف
 ىف مهسفنأ نوعضي جديربماك يف هءاقدصأو (1600150) نوسينيت لعج
 يف نيدلا لاجر دض نييلاربيللا ةرصنل بهذ يذلا يلودلا قليفلا فص
 .اننايسأ

 ةرتفلا كلت يف تداسو تررب ىتلا ةيلامحلا تايرظدلا تسرك لفو

 ْنايسوميس نأاسلا نإ لب .يعامتجالا مازتلالاو نفلا نيس ةدحولا

 تانيعبرأ يف نييروثلا نيعماللا سورلا نيفقثملاو .ةهج نم .؛نييسنرعلا

 ءارعشلا اهيف رصتقي مل يتلا ةردانلا تارتفلا ىدحإ تناك هذه نأ ظحالن نأ انيلع «23)
 هيونتلا ردجيو .سانلا ةراثتسال ةحلاص ةليمج دئاصق اوبتك لب «فرطتملا راسيلا عم فطاعتلا ىلع
 عساتلا نرقلا تانيعبرأ يف نيعماللا ناملالا نييكارتشالا ءارعشلا نم ةعومجمب قايسلا اذه يف
 يلليش ةديصق نأ عم .(5©11©) ينياه «عبطلابو ؛ثارغيليارفو «ثريفو . غيفريه : لثم رشع
 ىلع درلا ضرعم يش كستك يتلا (1820) ( 3/1 قكوتاع 0] ل4107 عأزن) ىص وفلا ةعنقأ (5طعا169)
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 هل بتكي 1 يذلا رايتلا اذه ناكو ا ةيعقاولا' لثم ةدع

 ةيبوقعيلا ةليضفلا نم هتانوكمو هرصانع دمتسي «حاجنلا «هلبن ىلع

 غبسي ٍلليش تلعج ىتلا حورلا هوب يقيطنمورلا داميزلا 0 . ةمراصلا

 نيظفاحملا بناج نم كلذ لبق مقزأ دق ناك يذلا "فلل نذل“ راسن اعش

 «بعشلل وأ ءةيناسنإلال نملا راعش سفاني نأ «لوألا ماقملا يف ةاوهلاو

 تبثتل ًايتاذ ةيفتكملا ةفرصلا ةيلامجلا ةعزنلا نكت ملو .ايراتيلوربلل وأ

 ملحلا 1[ ماعلا ة ةروت كدذددب نأ دعب الإ اهروضحو اهدوجو

 تاهجوتلا ىف ريغتلا اذه حضتيو .ديدحلا ناسنإلا ثاعبناب ىقيطنمورلا

 ريبولفو (18ةحنلعاوتتنع) ريلدوب ىدل هروص ىللجأ ىف ةيلامحلاو ةيسايسلا

 ةيبرتلا ريبولف ةياور يف كلذل يبدأ ديسجت ريخ دجنو .(11ةانطو:1)

 اهلاغشنا تلصاو نونفلا نأ ريغ . (؟ةدانسعساما 101:60110) ةبفطاعلا

 .كاذتا ةروث اهيف ثدحت 1 اهنأل 8

١ 

 زيمملا هعباطب عبط ةايحلا يفو نفلا ىف ًابولسأ ةيقيطنمورلا تناك
 اهنإ ثيحف .ديحولا بولسألا نكت مل اهنأ ريغ هذه ةجودزملا ةروثلا ةرتف

 .ىطسولا ةقبطلاو ةيطارقتسرالا نم لك تافاقث يف ةدئاسلا يه نكت م

 ةليلق تناك ةيمكلا ةهجولا نم اهتيمهأ نإف «نيحداكلا ءارقفلا نع كيهان

 معدلا وأ ةياعرلا لع دمتعت ىتلا نونفلا تناكو .مايألا كلت ىف

 يتلا يه 2« ىقيسوملا لثم ءايلام ةرداقلا تاقطلا بناج نم ىريهامحلا

 ا هين ئبعضستع 1 طتطعتتأب 7.6 80/ع دمعاوأ لم ]' نب 0م 05 كولا -ك ومرت (طونتوت (24)

 [إطم ماج. ت١ 0.])
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 .ءارقفلا ناس ىلع دمتعت تناك يش نودفلا ام .ًازورب لقأو ةتفاخ

 يك لا تالجملاو فحصلا لالخ نم مهعاتمإو ءارقفلا ةيلست نأ

 حراسناو . قرللا لع ةيفلا ضراخلب لضورعل وا . تاكريسلاو ء نمشلا

 نم ” اوداز لق تاضارعتسالا هذه > يف نيكراشملا نينانفلا نإف ىلاتلابو

 تايصخشلا 07 هاشم لم .ديدحلا "1 روهمحجلا قوشت اهم نوذغي
 رخاوأو .ةيلسملا ةيفارخلا تاياكحلا درسو «.لاح ىلإ لاح نم ةيحرسملا
 تالاحلا نم كلذ ىلإ امو «قرطلا عاطقو ةلتقلا اهب هوفتي يتلا تارابعلا

 ةيطارقتسرألا ةايحلل ةزيمملا ةيساسألا بيلاسألا لوصأ تلظو
 لاذتبالل تضرعنت اهنأ عم .رشع نماثلا نرقلا يف روذحجلا ةخسار نفللو
 السلا دادع يف ًاثايحأ اودغ نيذلا ةمعنلا يندم دب ىلع ديعب دح ىلإ
 زارط نم ثاثالاو سبالملا لع ةصاخ- ةروصب لاذتبالا اذه سروم دفو
 .فلصلاو حبقلا ةياغ يف ميمصت وهو .نويلبان دهع ىف " ريبمأ '
 يذلا ىمسرلا يلا ةنراقم دنع كلذ حضتيو .ياطيربلا يسنجير زارط
 ؛نويلبان دعب ام ةلحرم ىف ه هريظنب رشع نماثلا نرقلا يف ًاعئاش ناك
 جازمو يرطفلا طابضلا ليم نع ربعي يذلا ىنملا لكشلا وه كلذو
 اذه يف دوهشملا يناطيربلا قوفتلا لعج دقو . .هسفن تقولا يف نيممصملا
 ةفاقثلا نع ريبعتلا يف ىذتحت اجذومن زيلجنإلا ءالبنلا نم نادمملا

 . "رودنغلا" لجرلا تامامتها نأ كلذ ؛اهمدع وأ ةيملاعلا ةيطارقتسرالا
 ىغبني .هقوذو هرهظمو هسبلم ىف قنأتلا ديدشلا .قلأتملا ءقئارلا «قيلحلا
 ريذبتلاو ديصلاو تاقباسملاو تايرعلاو بالكلاو لويخلا يف رصحنت نأ
 يف سفن لع زيكتلا عم ةراهج اب قي يبا تا يف ساحل

 قيد
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 اذه قنأتلا موهفم نكلو .مهبولق نم ةبيرق « ىنعملا اذبم «"ةر دنغلا '

 .ةعضاوتم ةيعامتجا ةلزنم نم تايتفلا «ىلوألا ةجردلاب «ىوهتسا

 :ةيدرولا مالحألا .«(هييتوغ لوقي امك) نهبعادتف

 ىدلا عورألا لثمألا يزيلجنإلا لجرلا وه دراودإ ريسلا ناك"

 ؛قنأتملا «دروتملا «شعتتملا قيلحلا يزيلجنإلا لجرلا ءاهمالحأ غدغدي
 ١ ضيبأ انتاف اعافل هقنع لوح فل دقو رجفلا ةعشأ هجاوي ىذلا ءعماللا

 ةمق لجرلا اذه لثمي الأ .رطملا نم ايقاو ًافطعم يدتري يذلا ىزيلجنإلا

 ةيبضف ةينأ يدل نوكيس :ةلئاق اهسفن تثدحو .. .؟ةيندملو رضحتلا

 يطغتسو .دووجديو نم ةسيفن ةينيص ةيفزخ ةينآ كلذكو «ةدئاملل

 ذخآل دوعصلا ىلع قفارملا ندعاسيسو «لزنملا ءاجرأ عيمج ديجاجسلا

 ةقيدح ربع لويخ ةعبرأ اهدوقت يتلا انتبرع يف يجوز بناج ىلإ يناكم
 ىتيب ىف رضخألا بشعلا ىلع ةفيلأ ةطقنم نالزغ بعلتسو .كراب دياه
 يدروتملا رقشلا لافطألا نم ددع كلذك اهعم بعل امبرو .يفيرلا

 دعقملا ىلع نوسلجي مدنع ًاجيهب لافطألا رظنم ةوكيسو .تانجولا

 ليصأ ريغص بلك مهبناج ىلإو ؛عبرألا تاللجعلا تاذ ةبكرملل يمامألا

020 
 زلراشت غنيك عون نم

 .ايقيطنمور دعي مل هنكلو .هتاذ دحب ًامهلُم روصتلا اذه ناك امبر

 ةلالجلا باحصأ وأ ؛كولملا ةلالجلا باحصأ روص الو ءوهال

 .صقار لفح يف نوكراشي وأ اربوألا نودهاشي مهو «ةرطابألا

 .رهاوجلاب تاعصرملا تاليمجلا ءاسنلاو لاجرلا نم ةبكوك مهطوحب
 .بسحف ميركلا دتحملا يوذ نم ءالبنلاو

 ةيقيطنمور دعت مل ىطسولا ايندلاو ىطسولا نيتقصطلا هةفاضصن نأ امك

 نكي ملو .عضاوتلاو راقولا وه اهمظتني ىذلا طيخلا ناك دقف .كلذك

 ل وانك, طع 01157116 لمتد |ه |1111 ةعهابتء رز هيومتكم لعد طم عمسط» عسب (25)

1. 55-6, 
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 رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف ترهظ يتلا ةفيزملا ةماخفلاو فرتلا
 عئالطو .«نيبراضملاو رابكلا كونبلا باحصأ طاسوأ ىف الإ نايلجتي
 و ءاورمثتسي / نيذلا .نييالملا باحصأ نييعانصلا نم لوألا ليحلا
 ؛ ةيراجتلا مهلامعأ يف مهحابرأ نم ريبك ردق رامثتسا ىلإ ةجاحب اونوكي

 شورعلا اهيف دعت مل ةليلق نادلب يف الإ ققحتي مل كلذ نأ امك
 دقل . ' عمتجملا ' ىلع ةلماكلا اهتنميه ضرمت ةميدقلا تايطارقتسرألاو
 ءكولملا ةبترم ىف .ءمهتاد دحب ءمهو .دايشتور ةلئاع دارفأ ناك

 دقف .نويداعلا نويزاوجروبلا هلعفي مل ام كلذو .“ 26! مألاك نوفرصتب

 يكيلوثاكلاو ىناكيلغنألا عرولا لوصأو «ينارهطلا ٍناتيرويبلا رايتلا ناك
 فشقتلاو «قافنإلا يف داصتقالاو «لادتعالا ىلإ وعدت «ءاوسلا ىلع

 تايالولاو ايناطيرب نم لك يف ءايقالخأ «سفنلا نع ىضرلاو «حيرملا
 ديلاقتلا تضرف دفو .اسنرف يف ةيتناتستوربلا تاعامجلاو «ءايناملأو ةدحتملا
 دودح رشع نماثلا نرقلا يف تداس يتلا ةينوساملاو ةيريونتلا ةيقالخألا
 ةايح تناكو .نيدلل نيئوانملا لع ىتحو نينيدتملا ريغ ىلع اهسفن طبضلا

 امتالاجم ددحتتو فطاوعلا ىلع ةرطيسلا اهيف يرجت ةايح ىطسولا ةقبطلا
 يف ىطسولا ةقبطلا نم ضيرعلا عاطقلا ناكو .ةمراص ةديدش دويفب
 يف نيفظوم نم ناك لب ء«صاخلا عاطقلا يف لمعي ال ةيبوروالا ةراقلا
 ءاوناكو .انايحأ ةسوأسف وأ «نييعماج ةلتاسأ وأ «ءنيسردم وأ ةموكحلا

 كالذكو .لاملا سأر مكارت اهيف نكمي يتلا تاالاجملا ىلإ نورقتفي «ىلاتلاب
 نأ نوملعي اوناك نيذلا ,تاعطاقملا ىف نييزاوجروبلا راغص لاح ناك
 نأ نكمي ام ىصقأ يه ة ةريغصلا تادلبلا يف اهوعمجي دق يتلا ةورثلا
 ام اذإ ًاصوصخ «لاوحألا عيمج يف نأش تاذ تسيل يهو .هوققحن
 رمألا عقاوو .رصعلا كلذ يف نيتزرابلا ةطلسلاو ةورثلا ريياعمب تسيق

 ا. تممعاتودعب 11151016 هك عبور لعك 07672110115 17107116765 مم 065, (26)

 مايو معر تدور نضلك, ت0ة:1ج0عراتعو اهلك! 1ءأأمك, 4 7015 (مورتوزر ممماإلمأ, 1855-1860). 701

 117, مرن. 252-33
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 نرقلا ةرظن تناكو «ةيقيطنمورلل ةيفانم تناك ىطسولا ةقبطلا ةايح نأ

 .اهبيلاسأو اهطامنأ يف مكحتت ىتلا يه رشع نماثلا

 ءهنآل ءىطس ولا ةقبطلا نم ةلئاع تيب يف مات حوضوب كلذ ىدتتي

 عراشلا وأ لزنملا ةئيه نإ .ىطسولا ةقبطلا ةفاقث هلوح رودت يذلا زكرملا

 نم رشابم وحن ىلع ةدمتسم دويلبان دعب ام ةلحرم يف يزاوجروبلا

 ةيكوكورلا وأ ةيكيسالكلا رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا دلاقت

 ترمتساو .(ديقعتلاو ةفرخزلا يف طرفملا نييزتلاو ةرامعلا نف يأ)

 نم تانيعبرألا ىتح ايناطيرب يف ةرخأتملا ةيجروحلا ةرامعلا بيلاسأ

 عاطقنا قحال تقو يف ثدح .ىرخأ نكامأ يفو .رشع عساتلا نرقلا

  رخأتملا فاشتكالا وه كلذ ىف ىسيئرلا ببسلاو) ةيرامعملا ةسدنهلا ىف

 روكيدلا ناكو .(ةيبوروألا ةضهنلا رصعل  ةينفلا ةيحانلا نم يثراكلا

 نم ًاعون «ريامرديب ممصملا مساب ىمسملا «يناملألا لزنملل يلخادلا

 يحوت ةملاح ةميمح ةسمل اهيلإ تفيضأ يتلا ةيلحملا ةيكيسالكلا بيلاسألا

 رخاوأ يف ةيقيطنمورلا ىلع ةقباسلا ةلحرملاب لب «ةيقيطنمورلا ءاوجألاب

 ةيلخادلا ةحاسملا داعبأ رصتخا ميمصتلا اذه نكلو .رشع نماثلا نرقلا

 ةيعابرلا هتعوطقم فزعي وهو عضاوتملا ىزاوجروبلا جازم بسانت ثيحب

 حتنأ دقو .سولخلا ةفرغ ىف دحألا موي رهظ دعب ةلضفلملا ةيرتثولا

 .قالطإلا ىلع يلزنملا ثاثآلا ميماصت لمجأ نم ًادحاو كلذك ريامردبب

 ةحناف ةيدامر ناردج ىلع ةلدسنملا ءاضيبلا رئاتسلاب ميمصتلا اذه زيمتيو

 نئازخو ونايبو فبتكمو ةقينأو ةبلص دعاقم اهيلع ءةيراع ةيضرأ ولعت

 يف ًايكيسالك لظ ماعلا بولسألا نكل .درولاب ةئيلم تايرهزمو ةبندعم

 .رامياف يف هتوغ رعاشلا لزنم بولسألا اذه لثمي ام ريخو .هرهوج

 يتلا تاياورلا تالطب هيف شيعت يذلا وه ءههبشي ام وأ «لزنملا اذهو

 'ماهبالك" ةفئاط هتمدختسا يذلا وأ :(1775-1817) دتسوأ نيج اهتفلأ
 يف ةملعتملا ةيزاوجروبلا تالتئاعلا وأ ءاهتطشنأو اهسوقط ءادأل ةننادمعملا

 لهما لمد قطو ةلج كرق .ةيسنرفلا تاعطاقملا ىف وأ .نطسو
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1 
 ا

 ناك امبرو .ةيزاوجروبلا تالئاعلا يف ثانإلا طاسوأ يف ةلظقبلا ءالحأ ١
1 

 بمر ةرلف تابثإ اهيلإ ن نيعسي ََك يتلا ةيعامتجالا فادهألا مهأ نم

 نجرد ىذلا قرلا نأو ؛؟هذه هقرملا رجضلا ةلاح ىف نهئاقبإ ىلع ' ةلئاعلا ١

 .« شهلا يواضيبلا هجولا :هسفن باهإلا يف نرهظي .لاوحالا عيمج 1
 ةطوبرملا ةوسنلقلا وأ لاشلا يف ةفيطللا ةرهزلاو «معانلا رعشلا ةصقعو ١

 كلذ تانيعبرأ ىف قينألا ّىَّرلا تامزلتسم نم اهلك كلتو ؛نقذلا تح
 ريغ تايتفلا صئاصخ نم كلذك باهإلا كلذ ناكو .نرقلا / 5 ' ]|
 نوداعم نوماسر نهج رخأ قاوللا تايروحلاو ىراوحلاو .تايزاوجروبلا ا

 -هوعضيل ةيقيطنمورلا ةرئادلا نم (1780-1867) رغنإ لثم ةيقيطنمورلل ١
 ةرهاظلا ةصبيرتملا ةؤبللا نع دعبلا لك ديعب كلذو .يزاوجروب فايس يف ْ

 تاديدجلا تاينانويلا تايتفلا وأ ."ابلأ ةقود" ايوغ ةحول ىف
 ةيسنرفلا ةروثلا نهتقلطأ قاوللا «ةقيقرلا ةينطقلا نهماوثأب «تاررحتلا ١

 ىف شأجلا تاطبارلا تايناغلاو تاديسلا وأ ؛تانولاصلا يف نهترشنو

 تييراه وأ نفيل يديللا لثم ءرشع عساتلا نرقلا نم يناثلا دقعلا
 .ةيزاوجروبلا نع نهّدعُب ةيقيطنمورلا نع تاديعب نك يتاوللا «ثوسليو

|| 
 ةيقيطنمور ةيقيسوم تاعوطقم تايزاوجروبلا ايابصلا فزعت دفو

 ةكيرأ تناك امبرو .(1810-1856) ناموش وأ نابوش ناحلأ نم ١م ةنونح ظ
| 

 يك يووم دراودإ وأ (1789-1857) ( 81 ءطعس ل0111 فرودنختآ لامعأ ْ
 نم عون ىلإ ةفطاعلا اهيف تلوحت ىتلا .1804-1875(2) (8كدده:0 54ةءتاكع) ١ ْ
 ءانثأ يف ءطشنلا لامعألا لجرل نكميو .يبلسلا قوتلا وأ ناطُؤلا ١
 عدبأب ' عتمتسيو .ةيلبجلا كلاسملا دحأ ربعي نأ «لمعلا تالحر ىدحإ ْ

 0 مسريو .«تيبلا يف حيرتسي من . " تايح يف هدهاشأ يىقيطنمور دهشم ظ
 يف (لهطص (01288) عارك نوج هلعفام لععي وأ " هفلودوأ ةعلق' ْ
 1 اكابس ناك املثم ' ' يفارلا ىنملا قوذلا فباحصأ نم" ناك ىذلا لوب رفغيل ا
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 تارامعلا ميماصت ىف كوبسملا ديدحلا نابضق مدختساف' ؛نداعملل

 ىلع ةيقيطنمور نكت مل ةيزاوجروبلا ةفاقثلا نأ ريغ .©77"ةيطوقلا

 نع فوزعلا ةرورضلاب ىنعي ناك ىنقتلا مدقتلا ديجمت نأ كلذ ؛ مومعلا

 نإف .لقألا ىلع يعانصلا مدقتلا زكارم يفو «ةداتعملا ةيقيطنمورلا لويملا

 ناك «(1808-1890) ةيراخبلا ةقرطملا عرتخم «ثيمزان سميج لغم ًالجر

 ةباثمب ربتعي يذلا) يبوقعيلا ماسرلا عم ةنراقملاب فاالجألا ةرباربلا نم

 طسو يف نبالا أشن دقف .(ادنلتوكسا يف ةيعيبطلا دهاشملا مسرل بألا

 لجرب قيلي امك ةميدقلا راثآلاو ةريثملا دهاشملا قشعي ناكو « ينفو يفاقث

 ىف ناكو «ءةيكيناكيملا ةسدنهلا راتخا هنأ ريغ .ملعلا عس او ىدنلتوكسا

 نم هباجعإ ريثيو هفقوتسي الف . يمويلا هراوشم ىف هدلاو قفاري هبابش

 هربندأ ينطاوملو ءهل ةبسنلابف .نوفيد يف ديدحلا عنصم الإ دهاشمل

 ةيماس ءايشأالا تناك ءرشع عساتلا درفلا يف مهنيب عرعرت نيدلا نيبدؤملا

 .هعئار ةيئاردتاك نيور ةنيدم ىف" ناكو .ةينالقع ريغ اهنكلو ةيقار

 تارامعلا لالطأ تناك كلذكو «لامجلا ةرهاب نيوأ تناس ةسينكو

 مغرلا ىلعو ."مامتهالل ةريثملا ةليمجلا ةئيدملا كلت يف ةرئانتملا ةيطوقلا

 نع هتاركذم يف لجسي نأ الإ كلمي مل هنإف «دهاشملا هذه ةعور نم

 اهلامج نإ .لامهإلل ةجيتن ناك امنإ اهلامح نأ تازاجالا لالخ هتالوج

 اهنأ وه هيأر يف ةثيدحلا ةرامعلا يف ميسجلا أطخلا نأ ريغ .سالخ رهاب

 دعتبأ نأ عطتسأ مل .. .اهتامامتها نم ةيناثلا ةبترملا يف فدهلا تلعج'

 نم رثكأ يمامتها راثأ ام نأ ريغ . ْ .ذاخأ لامج نم هيف امل ازيب جرب نع

 نيقلعملا نييزنوربلا نيحابصملا رظنم وه ةيئاردتاكلا يف رخآ ءيش ىأ

 لودنلا عارتخا ةركف ويليلاغل ىحوأام كلذو .ةدعاقلا قوف

 نكل ؛ةلهج الو ةربارب لاجرلا ءالؤه نكي و 0 (12عدلت ]نطمح )

 لوسسعو طلومهسإلاط, ويسعدك ةلوعورتاطل, 11 متممم» نو مل11101هج«هم]رن, ظلت اعل (27)

 09 ةوسصتبعأ دصتاعو ([صب من ممطر 1897]), م. 7

 .251و 246 2.243 ص ءهسفن ردصملا : رظنا (28)
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 ماع ىلإ هنم دووجديو ايسوج وأ ريتلوف ملاع ىلإ ريثكب برقأ ناك مهملاع
 (112137 ىلزدوم ىرنه ريهشلا تاودأآلا عناص نأ ىف كش الو .نكسر
 تدلوبماه هئاقدصأ ةقفر يف ناك ءنيلريل هترايز لالخ ء.21105127[83)
 لغنيش يكيسالكو ينلا ىرامعملا سدنمهملاو .نييلاربيللا ءاملعلا ميعز
 ىقتلا هنأ ول هب رعشيس ناك امن ريثكب رثكأ ح ايتراب سحي (8ءطتصاكعا)
 . لغيه .يبابضلا 0-5 . ميظعلا فوسليفلا

 دعب ةيناثلا ةجردلا ىف قأت امومع بادآلا تناك .لاح ةيأ لعو
 يكيرمألا وأ يناطيربلا سدنهملا وأ عنصملا ريدم عسوب ناكو .ملعلا
 تناك ةيقيقحلا ةيفاقثلا هدوهج نأ ريغ «سادآلل ريدقتلا رهظي نأ ملعتملا

 عون نم تائيه لالخ نمو .هتفرعم  ةفرعملا مدقتو رشنل سركتس
 رشن ةيعمج لثم سانلا لالخ نم وأ .مولعلا مدقتل ةيناطيربلا ةيعمجلا
 ىلإ ددصلا اذه ىف ةراشإلا ردجنو .ىرخأ تاسسؤمو («ةديغملا فراحملا
 .ىرشع نماثلا نرقلا يف ريونتلا ةكرحل ةيساسألا حجئاتنلا نم ةدحاو نأ
 تلظو .«قوبسم ريع اراهدزا تدهش ايديبولكيسنإلا /ةعوسوملا ىهو
 نناملالا ريام مجعم ىري امك) ةطشنلا ةيسايسلا ةيلاربيللا حورب ظفتحت
 نم لاملا نم ريثكلا نوريإاب بسك دلفو .(نرقلا تانيرشع يف رداصلا
 ([)08811 تراويتس دلاغودل عفد لباتسنوك رشانلا نأ ريغ .هراعشأ
 ةفسلفلا مدقت سباتكل ًاريدصت بتكيل 1812 ماع هينج فلأ 5[عالنهت1)
 20مم علام 8:ة/هبافعا) ةيناطيربلا ةعوس وملا ىلإ ّىحلملا مديل
 تناك اهمالحأ نإف «حازملا ةيقيطنمور ةيزاوجروبلا تناك امدنع ىتحو

 يتلا ةقالمعلا ةيديدحلا ةكسلا ةكبش يممصمو : سيوسلا ةانق يططخم
 ليومتلا عس ول ببسيو ,ضعبب اهضعب ةرومعملا ءاجرأ طبرتس تناك

 راو ]12| 4ك لوا مررت 0 ا رراوازوز طءووإم م 1513 - مج مامر»م هرإ (29)

 رورزت, مخ 11 5ؤمزأب هلأ طع ظمعاتمط ظءعمصاعت 7 1 ١ 1ماز20لانءانوم طوب ةمو ظراععح ([.هط00همنز

 دهم اور مماع طومع طوعا, 1987), لهآ. 1, م. 9
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 : حابرأ نم نوئداهلا نوينالقعلا دليشتور لآ هققحي ام رثكأ ىلإ يناطيشلا
 عم لام نم نوعيطتسي امث رثكأ اوعمجي نأ مهيلع نأ نوكردي اوناك

 ."' ةظفاحملا سيياقملاب ةمظاعتملا ةبراضملا ةطشنأ ىف ليلقلا لقأ رامثتسا

 دفو «ةيزاوجروبلل ماهلإلاو يحولا تاّبر يه ةناقتلاو مولعلا تناك دقل

 قالطنا موي وهو ميظعلا رصنلا مويب لافتحالل اهلك هذه تفلاحت

 ةميظعلا ةيكيسالكو ينلا تاباوبلا نم ةيديدحلا ةكسلا قوف تاراطقلا

 .نتسوي ىف (فسألا عم ترمد ىتلا)

1 

 سانلا ةماع ةفاقث تلظ «نيملعتملا ةرئاد جراخو «ءانثألا كلت يف

 .ملاعلا نم ةيعانصلا ريغو ةيرضحلا ريغ قطانملا يفف .هيلع تناك ام ىلع

 امنود «تلظ رشع نماثلا نرقلا تانيعبرأ يفف .ركذي رّيغت اهيلع أرطي م
 ةيلافتحالا رهاظملاو يناغألا رثكأ 241789 ماع هيلع تناك امكو «ليدعت

 سبالملا زارطو ءاهناولأو اهميماصت عيمجب ةينييزتلا نونفلاو ءايزألاو

 زكارملا يف ةيفاقثلا ديلاقتلا هذه ريمدتب تأدب ةعانصلا نأ ريغ .اهطامنأو

 نيلماعلا سانلا رودقمب دعي ملف .عاستالاب ةذخآلا ندمل يفو ةيعانصلا

 نأ امك .اهوكرت ىتلا ىرقلا ىف اوناك ول امك اوشيعي نأ ةيعانص ةدلب ىف

 راطإلا رايهنا عم ةرورضلاب ىواهتي ذخأ هلمكأب يفاقثلا بكرملا
 ءرملا عسوب دعي ملو .لماكتلاو كسامتلا هل ظفحني ناك يذلا يعامتجالا

 لعف اذإو ؛داصحلا مسومب لصتت ةينغأ ينغي نأ ةثارحلا نع لخت يذلا

 .فلتخم عون نم ةندند لب «ةيبعش ةيرولكلوف ةينغأ نوكت نلف «كلذ
 نيذلا ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا بولق ناطّولاو نينحلا رعاشم تمزال دقو

 نم داز بارتغالا نإ لب «كلت مهتبرغ يف ناغألاو ديلاقتلا ىلع اوظفاح

 اموك10 5. آمملعدر “الل عتلاع طحصوابع ءأ طصصوشع مالت عأا عن آ2 2 ةبماس مرد 030)

 1! ممصعا 6ع لت 2116 وزذعاعر”” 2مسوبم و طاوعاولرم رمسوملعرربم مب 0011167117207 3771ع, 01. 3

 (1956), م.
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 ءالآ نم ففخي ىولسلاو ءازعلل اردصم مهل تناك امأل ءابب مهكسمت

 ًايرذج ًالّوحت تدلو ةجودزملا ةروثلا نكل .اهنوناعي ىلا عالتقالا

 . عناصملاو ندملا جراخ ةايحلا نم تاللاجمو حئارش تارمذد ءقدأ ةرابعبو

 قفو شيعلا هعم رذعت دح ىلإ ءايناطيربو ادنلريإ نم ءازجأ يف اصوصخ
 .ةميدقلا ةامحلا بيلاسأ

 1 «ةيعانصلا قطانملا يف ىتح ؛«يعامتجالا لوحتلا اذه نأ ريغ
 ةفاقثلل لماكلا ريمدتلا دح ىلإ لصو دق نرقلا كلذ تانيرشع لبق نكي

 نيعنصملاو نييفرحلا ىلع ةصاخ ةروصب كلذ قدصيو ؛اهلمجمب
 ريوطت يف نورق ةدع اوضمأ دق اوناك نيذلا ةيبرغلا ابوروأ يف نيجتتملاو

 حيسنلاو مجانملا لامع ناك .فايرألا ىفو ٠ .ةيعانص هبش ةيفاقث طامنأ

 ةيبعشلا ىناغألاب ءاوس دح ىلع مهجاجعتحا نعو مهلامآ نع نوربعي

 نم تذحش املثم مهدادعأ دايدزا ىلإ ةيعانصلا ةروثلا تدأو .ةيديلقتلا

 ةطشنأ نأ الإ «ةيبعش ٍناغأ ىلإ جاتحي عنصملا نكي ملو .مهتاناعمو مهتاربخ
 تمهسأو «كلذ مزلتست تناك ىداصتقالا ومنلاب ةلص تاد ةعونم
 ناك يتلا ةينغألا بستنتو .ةميدقلا بيلاسألا قفو اهريوطت ىف يلاتلاب
 رصعلا ىلإ ىسارملاو لاقثألا عفر بالود نوريدي مهو امنودشني نوحالملا

 عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ' يعانصلا ' رولكلوفلل يبهذلا

 .ادنلئيرغ يف ناتيحلا يدايص جيزاهأ بابلا اذه ىف لخدتو .رشع

 حاونلاو' 2. " فيص رلا عئاب ةجوز' ةنغأو ٠

 يف ترولبت «ةعانصلا لبق ام تادلبلا ىفو 619: ميسنلا لماع ىلع
 اهيف تناك ةفثكم ةملعتم ةفاقث نييلحملا لامعلاو نييفرحلا تاعامج طاسوأ

 زفاحك ةيلاكيدارلا ةيبوقعيلا محازت وأ يقتلت ةيتناتستوربلا ةيفئاطلا ةعرنلا

 موتو «(1هطص (نهلالاص) لاك نوج نم لك ريثأت تحن ىناذلا مّلعتلا ىلع

 قئادحلاو دهاعملاو سئانكلاو «تابتكملا ترشتناو .نيوأ تربورو «نيب

 ىلا بحاص ةدوشنأو

 عوبوم 1136 هأ11, هلع, 1ع ذزتساأ]ع هبه ننعم اسانكاا أ [مزأءظوأ|ملك, 1071 (31)

 13: “جورب, 8نا1زعور 180 **, 81 8 هم ”[طع 8اهعاعطةلل 112122 851 5
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 .مهسفنأ ىلع نودمتعي نيذلا نيحفاكملا نييفرحلا تاعامج ديب اياوزلاو

 ."””يرانكلا ريفاصع نم اهيف امب لب «ءبسحف ةيروهمجلاو ةيداحلإلا
 مل ةيعانصلا ةايحلا عم ةميدقلا ةيرولكلوفلا يناغألا فيكت نأ ريغ

 رصع اهبلج ىتلا تاريثأتلا ةمواقم ء(ةدحتملا تايالولا ىف الإ) . عطتسي

 لامع لثم «ىمادقلا ةرهملا عانصلا تاعامج نأ امك .ديدحلاو تارطاقلا

 عناصملا هجو ىف فوقولا نم اونكمتي مل .نيالمرمند ىف ناتكلا لزغ

 دعب ماطح ىلإ ( ىبعسشس ثارت نم هوشياع امو مه ءاولوحو «تاللالاو

 ْ .1840 ماعلا

 اهريغب لدْبتست مل ةميدقلا ةفاقثلا نإف .هلك كلذ نم مغرلا ىلعو

 طامنآلا زربت مل «لاثملا لييس ىلع ءايناطيرب ىفف ؛؟نيحلا كلذ ىتح

 تانيعبسلا ىف الإ ةيلك ةروصب ةلماكلا ةيعانصلا ةايحلل اهلل ةديرحلا

 ةمزأ نيب ةدتمملا ةرتملا نإف ءانه نم .رشع عساتلا نرقلا نم تانينامثلاو

 نم رثكأ يف «تناك نيحلا كلذ ىتح ةميدقلا ةيديلقتلا ةايحلا لئاسو

 ةماتق رثكألا ءامتاذ دحب ١ «ىه ةبقح ىف ةباكو ةماتق رثكألا ةلح رملا ءدجو

 ىربكلا ندملا نإف «ءىرخأ ةهج نمو .ءارقفلا نيحداكلل ةبسنلاب ةبآكو

 «نوكت ةيبعش ةفاقثل اأطامنأ .ةرتفلا كلت يف «ثدحتست مل كلذك

 ةريغص تاعام اهتروط ىتلا تافاقثلل ًافالخ . عباطلا ةيراجن :ةرورضلاب

 .اهسمن ءاقلت نم

 تويب ةمث تلاز ام" : 9 ماع (1عةهصعاك 1107062) رثروه سيسنارف بتك (32)

 عيبل تالحم ةدلبلا يف تناك اميرو .ةقيدح اهنم لكلو «ةدلبلا قامعأ ىف ةعورزم ةميدق

 ىلع هءارو لمعي لزغلا لماع ناك ءقرشم ليوط «كابش «لاثملا ليبس ىلع ءانهف .روهْرْلا

 . .ةعتملاو لمعلا نيب , كلذب ًاعماج هتيب يف درولا بكاسم ىلع هلالخ نم لطيو «يوديلا هلون

 ."هتقيدح بوطلا ناردج تمهتلاو «ةروبصلا ةيوديلا هلآ لحم لح دق عنصملا نأ ريغ

 0. 1 ةالامع, "كا معاععمالط 0عمطلتإل ط1هكماأك همم طعتت 11ج عنو” 1م ]وا مرور رظسنا

- )23-6-1949( 

3205 



|| 

 يه ةريبكلا ةنيدملا تناك اذإ ًاصوصخ «ةريبكلا ةنيدملا نأ حيحصو
 ةيفاقثلا تاجايتحالاب يفت ةمهم تاسسؤم مضت تناك ؛ةمصاعلا
 فسفن تقولا ىف «ءىفتو ."'ءارقفلا راغص" ىرحألاب وأ ءءارقفلل
 تناك تاسسؤملا هذه نأ الإ .نييطارقتسرألا تاجايتحاب ءًامئاد اهدهعك
 يف هتاماهسإ ضرعتت يذلا رشع نماثلا نرقلا تاروطت نم اهلمجمب
 تازجنم تلمش دقف .نايحألا رثكأ يف لافغإلا ىلإ ةيبعشلا نونملا ةرولب
 حرسمو ءانييف يف يبعشلا يحاوضلا حرسم ةأشن رشع نماثلا نرقلا
 اربوأ نع اهل ًازييمت) ةيبعشلا اربوألاو «ةيلاطيإلا ندملا يف ةيبعشلا ةجهللا
 حرسمو «لقنتملا تماصلا حرسملا ضورعو ؛ةينفلا ايديموكلاو «(طالبلا
 ةخسنلا وأ «ليخلا قابس تاناجرهمو «ةمكالملا تايرابمو .قلطلا ءاوهلا
 .ةروصملا فحصلا كلذكو «'*”*”ةينابسإلا ناريثلا ةعراصم نم ةيبعشلا
 لاكشألا تناكو .قباس تقو ىف ترهظ ىتلا ةيبعشلا صصقلا تابيتكو
 ةيبناجلا حئاتنلا نم ةيرضحلا زكارملا يف حيورتلاو ةيلستلل ةيقيقحلا ةديدجلا
 ءارقفلا نيحداكلا لئوم ةديازتم ةروصب تدع ىتلا بارشلا تاناحل
 قاح ىذلا ىعامتجالا ككفتلا هجو يف ىولسلاو ءازعلا نع نيثحابلا
 ةيديلقتلا تاالافتحالاو تاداعلا ةسرامل ريخألا يرضحلا ذالملاو 2 مب

 ءلامعلا تاباقنو :«نيموايملا لامعلا طباور اهتماقإ ىلإ تعادت يتلا
 ةدالو تدهش ىتلا ىه تاناحلا نأ امك .ةيسوقطلا "ةقادصلا تايعمج"و
 ترهظ دق نكت ل اهنأ ديب ؛ "صقرلا تاعاق"و 'ىقيسوملا تاعاق'
 نأ نم مغرلا ىلع 2.1848 ماعلا لولحب ءايناطيرب يف ىتح لماك لكشب

 ام نأ نوري اوناكو .نيمرغملا روهزلا قاشع نم ةصاخ ةروصب يلزيب يف نوجاسنلا ناك
 ماهغنتون يف تامّرخملاو ةطيرألا وعناص ناكو .طقف عاونأ ةينامث اهنم عرزي نأ قحتسي
 تقولا كلذ ىتح ةريثألا روهزلا نم  يدرولا يمطنلا لثم نكي مل يذلا درولا توعرزي
 .ةلماعلا ةقيطلا ىدل

 عراصملا ناكو «ةيسورفلا باعلا نم ًاعون لصألا يف ناريثلا ةعراصم تناك (33)
 ىلإ ىَّرْعُي اهراكتبا نإف ةلجارلا ةعراصملا امأ .هداوج ةوهص ىلع وهو روثلا ةعراقمل ىدصتي
 .رشع نماثلا نرقلا يف ادنور يف راجن
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 ةديدحلا لاكشألا دوعتو . *'تانيثالثلا يف تزرب دق تناك اهرداوب

 قاوسألاو ضراعملا ىلإ ةريبكلا ندملا يف يرضحلا حيورتلل ىرخألا

 .نيبعاللاو نيلثمملاو نيبرطملا نم ةرهمج اهيبحت ىتلا ةيمسوملا تاناج رهملاو
 يف ىتحو .ىربكلا ندملا ىف ةتباث ديعاوم ضراعملا هذهل ناكو

 اهرصانعب «ةيمسوملا تاعمجتلا هذه تناك «نرقلا كلذ نم تانيعبرألا
 نايبصو نيلاشنو نيلوجتم ةعابو ةينف ضورعو حراسم نم ةفلتخملا

 ماهلإ ردصم .ىربكلا عراوشلا ضعب يف ةريغصلا مهتابرع دورجي

 ةماع عانقإل ًاردصم تناك املثم ٠ .نييقيطتمورلا سيراب ىفقثأ ىحوو

 .مهنع حيورتلاو سانلا

 ايبسن ليلقلا ددعلا لكش يبعشلا قوذلا ددح .«ىرخأ ةيحان نمو

 ةعانصلا موقت نأ دعب اهضرعو اهنييزت بيلاسأو ءعلسلاو تاجتنملا نم
 يتلا رارحلا :اهنمو «ةصاخ ةروصب ءارقفلل قوسلا يف اهحرطو اهجاتنإب

 رهن قوف مخضلا يديدحلا رسحلاو .حالصإلا نوناقب اراكذت ىدمتجو عابت

 تاعوبطملاو ءيسلطألا تربع يتلا ثالثلا ةقالمعلا نفسلاو «"ريو"

 ىربك رابخأو «ةينطولا حورلاو «ةيروثلا فقاوملا لمحت تناك يتلا

 ءارقفلا عيطتسي يتلا سبالملاو ثاثآلا عطق ىلإ ةفاضإلاب «مئارحلا

 ىلع تيقب «ةيعانصلا ةنيدملا اميس الو «ةنيدملا نأ الإ .اهعايتبا نويرضحلا

 لثم ءاهيف ةباذجلا تاليهستلاو عتملا نإ ذإ ؛ًابيئك ًاناكم مومعلا

 تحن جردتلاب ىشالتت تذخأ «دايعآألاو تالطعلاو ءةحوتفملا تاءاضفلا

 رهاظم عيمج تمّمس ىتلا ةنخدألا دعاصتو «نارمعلا ظاظتكا ةأطو

 هبحاص يذلا رمتسملا لمعلا ىلع ماغرإلاو ءاهتبطعأو ةيعيبطلا ةايحلا

 [ توله عم1 مروة ة116ع منا 10| عءعدممودد (17ةعاتقسمسعماملإب طومععو ]111 [934)], (34)

0571 

 يف ةعجلل ًافصقم 21و ةناح 26 يف مدقت ةيهيفرتلا ىقيسوملا تناك «*2 ماع يف

 لماطص : رظنا .(اهلمكأب ةعطاقملا يف ةعجلل افصقم 1298و ةناح 48] لصأ نم) رتسشنام

 1من عأأ وجامع, ىكاومنقكاتعك هن طمعام زوج همر مدعم ]نم اطعم طرمر"لو ممر (ط مط:

 56عاءزلؤر 1852), مط. 20
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 مايأ لمعلا نع عانتمالاب ةبلاطملا ىلع اهرارصإو ىطسولا ةقبطلا تمزت

 ىف ةيراجتلا ضورعلاو «زاغلاب ةءاضإلا تدهم دقو .دحالاو تبسلا

 ندملا يف ليللا يف ةنولملا ءاوضألا روهظل ىكانهو انه ةيسيئرلا عراوشلا

 ةيرضحلا ةايحلا بيلاسأو .ةثيدحلا ةريبكلا ندملا تانوكم نأ الإ .ةثيدحلا

 عساتلا نرقلا نم نناثلا فصنلا يف الإ روهظلاب ادبت مل ةثيدحلا ةيبعشلا

 ىف .وأ ريمدتلا هيف عاش دقف «نرقلا كلذ نم لوألا فصنلا امأ .رشع

 .هلح دنع فقوأ «تالاحلا ل ضفأ
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 رشع ساجلا لصفلا

 مولعلا

 .ةاغطلا ةبراحم ىلإ انتقبس ةفسلفلاو مولعلا نأ ىسنن الأ انيلع'

 انبجاو نمو .اهتلذب يتلا دوهحلا هذه رامث نم ةروثلا تناكو

 اهب رخفن نأو ءاننيب اهلّضؤن نأ «نينتم ًارارحأ انفصوب .مويلا

 عردلا نوكتس ةفسلفلاو مولعلا نأ كلذ ؛دبألا ىلإ اهيلع ظفاحنو

 . " اهانلن يتلا ةيرحلل ةيقاولا

 .""”"رمتؤملا" يف وضع

 تاالؤاست نوكت ام ابلاغ ءهتوغ ظحالي امك ءملعلا تالؤاست نإ"

 ءرملل بلجي دق دحاو فاشتكاف «ناسنإلا ةايح تاراسم نع

 ظوظح ىلإ هقيرط "نطاومك " هنم أدبي ًاقلطنم نوكيو «ةرهشلا
 ودغت ىتح ةديدج ةرهاظ ظحالت نإ امو ....ةايحلا ىف نسحأ

 ئرما ةيكلم سمت نأ الإ كبلع امو .كّلم فاشتكا ٌلكو ءًافاشتكا

 . روملا ىلع هرعاشم راثتست ىتح ءام

 .1823 ءربمسيد /لوألا نوناك 21 «نامركيإ عم ةثداح

 5. 5010111011, 017171111716 ( تت عانذأ 18539), م. 064
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 ىلع ةرطاخملا ضعب هيف مولعلاو بادآلا نيب ةازاوملا قلخ نإ
 ناعرعرتي يذلا عمتجملاو ءةهج نم امهنم لك نيب ةقالعلا نأل ؛ ماودلا

 :تسكع مولعلا نأ ريغ .نيتلاحلا اتلك يف فلتخت ىرخأ ةهج نم هيف
 ًايثزج ءاهمامأ تحرط اهنآل ؛ةجودزملا ةروثلا راثا ,.ةصاخلا اهتقيرطب
 اصرف اهل تحاتأو «ةديدج تالكشمب اهتهجاوو «ةديدج تالامتحا
 .ةديدج ةيركف طامنأ ءاسرإ ىف ًاريبك اماهسإ تمهسأ اهنأ امك «ةديدج
 !789 نيماعلا نيب مولعلا روطت ليلحت نكمملا نم نأ كلذ ينعي الو
 نإ .اهلوح عمتجملا اهب لفحي ناك يتلا تاكرحلا ساسأ ىلع 1848و
 ىلع .ددحي يذلا صاخلا يلخادلا اهقطنم ةيرشبلا ةطشنألا بلغأل

 10 ماع نوتبن بكوك فشتكا دقل .اهتكرح راسم نم ًابناج «لقألا ا
 لوادجلا نأل لب «هفاشتكا ىلع تعجش كلفلا ملع جراخ لماوع نأل ال

 .سوناروأ بكوكلا رادم نأ تحضوأ 1821 ماع رافوب اهفصو يتلا 1
 نع ةعقوتم ريغ تافارحنا رهظي .(1]8 ماع فشتكا دق ناك ىذلا "1

 تانيثالثلا رخاوأ لولحب تديازت دق تافارحنالا هذه نأل ؛تاباسحلا
 نم دحاو اهثدحي تابارطضا ىلإ اهتقو تيزعو ءرشع عساتلا نرقلا نم ١

 ٍذئذنم اوفكع كلفلا ءاملع فلتخ نألو «ةلوهجم ىرخأ ةيوامس ماسجأ
 فبلغا نإف «كلذ نم معغرلا ىلعو .مسجلا اذه عقوم ءاصقتسا ىلع

 لك نوكردي ةبئاش هبوشت ال يذلا تحبلا ملعلا ءافصب نيرويغلا نينمؤملا /

 قاطن نع ةجراخ لماوعب لقألا ىلع رثأتي دق يملعلا ركفلا نأ كاردإلا ْ
 امنإ .مهنم نييديرجتلا نييضايرلا ىتحو .ءاملعلا نأل ؛ددحملا ملعلا 0
 ًاميقتسم ًاراسم يملعلا مدقتلا كلسي الو .عاستالا رفاو ماع يف نوشيعب /
 .لبق نم هيف ةمئاق تناك تالكشمل الح هيف ةلحرم لك لثمت أطيسب ا

 هلعلا نأ امك .ةديدج تالكشم اهرودب حرطتو «ةينالع وأ ًانمض
 «ةديدج تالكشم فاشتكا قيرط نع امدق «ةداعلا ىف .يضمي '

 تالكشملا ةحلاعمل ةديدج قرطو «ةيضاملا كلت ةساردل ةديدج بيلاسأو ١
 وأ ءءاصقتسالل ًامامت ةديدج تالاحم فاشتكا وأ ءاهلح وأ ةميدقلا 0
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 هيف مهست انه حيسف لاحم ةمثو ار يقتل ةديدج ةيلمع وأ ةيرظن تاودأ

 امهم كلذ نوكي ال دقو .هليكشت :ت وأ ركفلا زفح ىف ةيجراخلا لماوعلا

 يف مدقتت رمألا عقاو يف تناك ةرتقلا كلت ىف مولعلا رثكأ نأ ول ةياغلل

 كرحتي .هرهوج ىف .لظ يذلا كلفلا يف لاخلا يه امك ميقتسم طخ

 تافطعنم لثمت تناك «ىرئنس امك «ةرتفلا كلت نأ الإ .نتوين راطإ يف

 ةوحصو .(تايضايرلا لثم) ركفلا نيدايم ضعب ىف ةديدج ةيردج

 مولع قلخ وأ «(ءايميكلا لثم) نيحلا كلذ ىتح ةلماخ تناك مولع

 يف ةديدج ةيروث راكفأ نقح يف وأ .(ايجولويحلا لثم) أبيرقت ةديدج

 .(ةيجولويبلاو ةيعامتجالا مولعلا لثم) ىرخأ مولع

 ةعانصلا وأ تاموكحلا اهتضرف يتلا ةرشابملا تابلطتملا نأ عقاولاو

 روطتلا لكشت يتلا ةيجراخلا ىوقلا عيمج نيب «تناك ءاملعلا ىلع

 سدنهملا تنيعو .ةيسنرملا ةروثلا مه :أانع لقف .ةيمهأ لقألا يه .ىملعلا

 ىيبرحلا دوهجملا ىلع ًافرشم ونراك رازال ةسدنهلا ملع ىف ريبخلاو

 ماع ةيرحبلل أريزو (384هم86) حنوم ءايزيفلا ماع يضايرلاو «يبوقعيلا

 جاتنإلا ةرادإل ءايميكلاو تايضايرلا ءاملع نم ًاقيرفو 2

 الوؤسم هييزاوفال داصتقالا ماع يئايميكلا كلذ لبق تنبع املثم ؛يرحلا

 ىلوألا ةرملا يه كلت تناك امبرو .يموقلا لخدلا تاريدقت دادعإ نع

 ءاملع اهيف ىلوتي يتلا ءامومع خيراتلا يف لب «ثيدحلا خيراتلا يف

 رثكأ ناك كلذ نأ ريغ . .ةعيفر ةيموكح بصانم عونلا اذه نم نوبردم

 ةيساسألا تاعانصلا تناك ءايناطيرب يفق .مولعلل ناك امعب ةموكحلل ةيمهأ

 ةكسلاو ديدحلاو مجانملاو ةينطقلا ةجسنألا يف زكرتت ة ةرتفلا كلت يف

 كلت ىف ةروث تثدحأ ىتلا تاراهملا تناكو .يرحبلا نحشلاو ةيديدحلا

 ىف نيقرغملا لب ٠ .نييلمعلا نييبيرجتلا ءاربخلا جاتن نم تاعانصلا

 جروج ةيناطيربلا ةيديدحلا ةكسلا ةروث لطب ناكو .ىلمعلا بيرجتلا

 نأ ىلع ًارداق ناك هنأ الإ .ةيملعلا ةهجولا نم ًايَمَأ الجر نوسنفيتس

 اعناص «ىرخأ ةرابعب .يأ ؛ تالألا أهم لمعت يتلا ةقيرطلا سملتي

 اهم ماق ىتلا تاللواحملا رمثت ملو .اينقت ًاريبخ ال ءةعاربلا غلاب أيفرح
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 لثم ءاملع نوسدنهم وأ «ةيديدحلا ةكسلا ريوطتل جاباب لثم ءاملع
 ةيبيرجت سسأ ىلع ال «ةينالقع سسأ ىلع ةعانصلا هذه ةماقإل «لينورب

 ديا

 82 هكليحعر

 ا

 ريبكلا عيجشتلا نم ةميظع ةدئاف مولعلا تدافأ «ىرخأ ةهج نم
 هتيقل يذلا لدتعملا عيجشتلاو «ينقتلاو يملعلا ميلعتلا هيقل يذلا
 احضاو انه ةجودزملا ةروثلا ريثأت ودبيو .ةرتفلا كلت لالخ ثوحبلا
 يف ينفتلاو يملعلا ميلعتلا يف الوحت ةيسنرفلا ةروثلا ترجأ دقف .ًاماق
 (1795) " كينكتيلوب لوكيإ' دهعم ءاشنإ دعب ًاصوصخ «دالبلا كلت
 دهعمل ىلوألا ةاونلاو «تالاجملا ىتش ىف نيينفلا بيردتل ةسردم نوكيا
 مئاعدلا خ خسأ رلا حرصلا وهو 1794(2) " ععماع ممهصقلع ذانطةتعانتع

 تاساردلاو يوناثلا ميلعتلل ءاعلا حالصإلا ناكرأ نم انكر ناك يذلا
 ةلهرتملا ةيكلملا ةيميداكألا تيحأ اهنأ امك .نويلبات هيلإ ىعس يذلا ايلعلا

 زكرم لوأ (1794) ةيعيبطلا مولعلل ينطولا فحتملا يف تماقأو «5)
 تعتمت يذلا ىملاعلا قوفتلا ناكو .ةيعيبطلا مولعلا جراخ ثحبلل يقيقح
 «ةيسيئرلا تاسسؤملا هذه رامث نم ةرتفلا كلت ىف ةيسنرملا مولعلا هب

 ًاركرم نويلبان دعب ام ىتح لظ يذلا ."كينكتيلوبلا" اهتمدقم يفو
 ءاملع رابك هيف عرعرت أديرف ادهمو هيلا ربيللاو ةيبوقعيلا تاعزنلاب ارخاز

 كينكتيلوبلا رارغ لع تئشنأ دقو .ةيرظنلا ءايزيفلاو تايضايرلا
 .غربسر طب ناسو ؛ملوهكوتسو ءانييفو «عارب يف ةلئامم تاسسؤم
 خيرويز يفو ءاكيجلبو ايناملآ يف نكامأ ةدع يفو .نغاهنبوكو
 ةيسنرفلا ةروثلا ةمدص نأ امك .ارتلجنإ يف ال نكلو .ستسوشتاسامو
 ةعماج تحبصأو .رجحتملا ىميلعتلا اهماظن ةقبر نم ايسورب تجرخأ
 ءايحالا ناكرأ نم ًانكر اهفصوب (1806-1810) تئشنأ ىتلا ةديدجلا نيلرب
 ةودق ءاهرودب «تدغ ىتلا ةيناملألا تاعماجلا رثكأل ًاجذومن «يسوربلا
 1 «ىرخأ ةرمو .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيميداكألا تاسسؤملا اهيذتحت
 ءةيسايس ةروث عقت مل ثيح ءايناطيرب يف تاحالصإلا هذه لثم ثدحت
 اهنأل ؛ةلثامم جئاتن تققح ةلئاطلا اهتورث نأ ريغ .ةروثلا هذه رصتنت ملو
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 (116211 شيدنفاك ىرنه اهأشنأ يتلا كلتك ةصاخ تاربتخم مايقل تدهم

 كلذ ىف اهتدناسو «(1ة8:32659 30016) لوج سميجو 03ءدلنوط)

 ريوطتل «ءايكذألا ىطسولا ةقبطلا ءانبأ اهسرام ىتلا ةماعلا طوغضلا
 دروفمر تنوكلا أشنأ «1799 ماعلا يفو .ينقتلاو يملعلا ميلعتلا
 يذلا يكللملا دهعملا ءلاوحلا ريئتسملا رماغملا .ء(©هدتسغ آ؟ان501010)

 تارضاحم نم هيقلي ناك امل نييداعلا سانلا رظن يف هترهش بستكا

 مولعلل اديرف الل اع حسفأ هنأ ىف نمكت ةيقيقحلا هتيمحأ نأ الإ ءةماع

 لكيامو (11ا12م111/ 1085097) ىفيد ىرفمه لثم ءاملعلو ةيبيرجتلا

 ًاركبم ًاجذومن دهعملا اذه ناكو .(8010ط261 5ة2023) ياداراف
 ةيعمجلا لثم .مولعلل ةعجشملا تائيهلا تنكمتو .ثوحبلا تاربتخل

 نم ءرتسشنام يف ةيفسلفلا ةيبدألا ةيعمجلاو .ماهغنيمريب يف ةيرمقلا
 ةيرذلا ةيرظنلا سسسؤم ناكو «تاعطاقملا يف نييعانصلا معد باطقتسا

 سسأ امك .رتسشنام ةيعمج ءاضعأ نم (1هطه 2ةا1(مد) نوتلاد نوج

 ةيلك نالا وهو  يكيناكيملا ندنل دهعم ندنل يف نويماثنبلا نويلاكيدارلا

 اولوحو هترادإ اولوت مهنأ ىرحألاو) نيينفل ةسردم هرابتعاب - كيبكريب
 يذلا لومخلل اليدب ندنل ةعماج ىف اضيأ هولعف ام كلذو «(ُهَراسَم

 مولعلاب ءاقترالل ةيناطيربلا ةيعمجاو 1 جديربماكو دروفسكوأ ىلع نميه
 زكارملا هذه نكت ملو .ةيلابلا ةيكلملا ةيعمجلا ةدالب نع اضوع (1831)

 .اهتاذ دحب ةفرعملا باستكال ةيمارلا يعاسملا معدب ةينعم تاسسؤم

 .ثوحبلل ةنيعم تاسسؤم روهظ يف ؤطابتلا ببس وه كلذ ناك اميرو

 لثم) يئايميكلا ثحبلل ةيعماج تاربتخم ءايناملا يف ىتح ءأشنت و

 ترثأت اهنإ لوقلا نع ينغو) .1825 ماعلا ىتح (نسيغ يف غيبيل ربتخم

 يف امك «نيينفلا بيردتل تاسسؤم تئشنأ دقو .(ةيسنرفلا ةبرجتلاب
 حور ةيمنتل وأ «ءايناملاو اسنرف يف «نيسردملا بيردتو ءايناطيربو اسنرف
 .بابشلا طاسوأ يف ةماعلا ةمدخلا

 «نيسرادلاو ءاملعلا داذعأ ءنذإ ءةروشثلا رسص ع ىف تدديازت

 عاستا رصعلا كلذ دهش «كلذ ىلإ ةفاضإو .يملعلا جاتنإلا مظاعتو
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 ءةيملعلا ةساردلل ملاعلا يف ةديدج اقافآ فاشكتسالا تالمحو ةيراجتلا

 نم دحاو ىملعلا جاتنإلا اذه يف مهسأ دقو .اهيف رظنلا ىلع تزفحو

 تدلوبماه ردنسكلا وه .ةرتفلا كلت ىف ةيملعلا لوقعلا مظعأ

 يف ارظنمو ءابقارمو ءلمي الو لكي ال ةلاحر هفصوب «((1859-1769)

 عمج يتلا ةفيلوتلا نم مغرلا ىلعو .يعيبطلا خيراتلاو ءايفارغجلا تالاجم
 (م:7:05) سومزوك اهردصأ يتلا ةلجملا نإف «ةفرعملا دفاور عيمج اهيف
 نيب ةيفرعملا لصاوفلا تغلأ ثيحب لومشلا نم تناك (1859-1845)

 .ةفلتخملا ةفرعملا عورف

 هرون نأ نكميو .طيسس ,ردقب ولو :هيف تمهسأ دق تقولا كلذ ىتح

 نييلاطيإلاو ناملالاو نييناطيربلاو نييسنرفلا ريغ نم ةليلق ةلق ىلع
 فصنلا لالخ نييضايرلا ءاملعلا رابكل ةمئاق رصقأ نأ الإ .نييرسيوسلاو
 نم (1!عمتلع ةكطعل) لبأ خيرنيه مضت رشع عساتلا نرقلا نم لوألا

 ىالوكينو ءايراغنه نم (12805 80االهن) يايلوب سوناجو .حيورنلا

 نأ ودبيو .ةيثانلا نازاق ةنيدم نم (الز1م181 1.0520 6ا51) ىكسفيشتابول
 ابوروأ دودح حجراخ ةيئطولا تافاقثلا غوزب نع ءاضيأ انه «ربعي ملعلا
 لثمن دفو .ةروثلا رصعل ةدوهشلا رامثلا نم ىهتاد لحب .كلذو «ةيبرغلا

 ةيلاعلا ةعزنلا رقهقت رقهمت يف ؛هرودب . مولعلا عسوت يف ينطولا رصنعلا اذه

 لا ييدقلا كد ةمظنأ مم «لوتو مرصنا دفق .رشع نماشلاو شع
 نم لفاح ٌحمانرب (ظان162) رلوي لثم فورعم يملاع ملاعل هيف ناك يذلا

 اهدعب دوعيل ؛ . نيلرب ىلإ م 00

 تالجملا ربع هئالمز عم مهنم دحاولا نولصاوتي ؛و .ةيوغللا ,هرئاود

 1101111 اهنمو ءرصعلا كلذدلا ةزيمملا رامثلا نم أضيأ يضهو ا
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 011م1 ءد همك 0ع ]' نعوروةدوتو لعع «((1831) 01 1716 1 مردوأ ك0عةءةرب

 1702017155 0]/ 11 لص ع»ةعوت طاودامدممزطنعمأ ؟هعاءارن .(1837) ءعامومعمو

 اهردصي ناك ىتلا ةلجملا لثم ةصصختملا ةديدحلا تالجملا وأ «(1838)

 هلم وأ (1838) ل 0117710117 1ععارتع لجتو 41 ععسنتتلاع لا هت ط عبو لي رك

 .(1797) مددعأعو 06 جتستم هأ لع مغ 0000
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 0 ةروثلا راثآ ةحيبط ىلع ماكحألا قلطن نأ لبق

 هىرخأ ةرابعب .انأ يأ : ءومعلا ىلع نر 0 ةيكيسالكلا ةيئايزيفلا'

 ةيرظن قاسنأ يف اهغوصتو اهنيب قستتوا ةقباسلا ةأزجملا تافاشتكالا

 ىرحألاب وأ .ءابرهكلا وه (هريغ نم رثكأ ةرشابم جئاتن هل

 نافلاغ فشتكا امدنع 21786 :ةرتملا كلت لالخ اهنم ةعبرأ تناك

 ءةيراطبلا (28[701) اتلوف عنص نيح 1799و .يئابرهكلا رايتلا (6©ة]1ةصن)

 ديتسروأ فشتكا امدنع 0 : ينابرهكلا لياجتلا د فشتكا موي 1800و

 :ٌةفداصم .هسفن دجوو ءاهعيمج ىوقلا هذه نيب ةقالعلا ىداراف فشتكا

 عفدلا ىوق ال "ةقاطلا لوقح" ةطساوب) ءايزيفلا ىلإ اديدج ًاليبس داتري

 تناكو .ثيدحلا رصعلا ىلإ قيرطلا دهمي كلذب ناكو «(ةيلآلا دشلاو

 .ةيرارحلا ةيمانيدلا نيناوق فاشتكا يه مهألا ةديدحلا ةيرظنلا ةفيلوتلا

 .ةقاطلاو ةرارحلا نيب ةقالعلا ىأ

 دق ةثيدح مولع ىلإ ءايزيفلاو كلفلا تلوح يتلا ةروثلا تناك

 2 ءايميكلا " تدلو ىتلا ةروثلا امأ .رشع عباسلا نرقلا يف تأدب
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 .ءايميكلا نأ كلذ ؛ةرتفلا هذه تأدب امدنع اهراهدزا جوأ يف تناكف
 تاسرامملاب ًارشابم اقاصتلا رثكألا يه تناك «ةفاك مولعلا نيب
 .جيسنلا ةعانص يف غبصلاو ضييبتلا تايلمع اميس الو :ةيعانصلا

 نييلمع ًالاجر اونوكي مل ملعلا اذه ءابآ نإف .ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ةيعمج ' يف نوتلاد لثم) بسحف مهلثم نييلمع لاجر عم نوطبترب
 ىف "ةيرمقلا ةيعمجلا ' ىف ىلتسيرب عم 'ةيفسلفلاو ةيبدألا رتسشنام

 نيطدتعملا نم اوناك نإو «نييروث نييسايس ًانايحأ اوناك لب ؛(ماهغنيمريب
 هلاتغا يذلا «يلتسيرب :ةيسنرفلا ةروثلا اياحض نم مهنم نانثا ناكو
 ىذلا ميظعلا هييزاوفالو ءةروثلا عم ديدشلا هفطاعتل ؟نوظفاحملا ءاغوغلا

 ىرحألاب وأ «ةيفاك ةروصب اهعم فطاعتي مل هنأل ؛ ةلصقملا ىلع مدعأ

 .ًاريبك لامعأ لجر نكي مل هنأل

 ءاقملا يف ًايسنرف ًاملع «ءايزيفلا نأش اهنأش ."ءايميكلا' تناك
 يساسألا هفلؤم (1743-1794) هييزاوفال لوألا اهسسؤم رشن لمف .لوآلا

 يتلا ةنسلا يف 4 نامت عدن وتمع لع لقت ء) ءايميكلا ملع ئدابم نع

 ىلوألا ةجردلاب ةيسنرف «ةغلابم ةمث تناك امك .ةروثلا اهيف تعلدنا
 هيظنت يف ًاصوصخ «ءايميكلا ملع اهعطق يتلا مدقتلا لحارمل ,كلذك
 تحبصأ يتلا كلت يف ىتحو .ىرخألا نادلبلا يف «ةيئايميكلا ثوحبلا
 .ايناملأ لثم .يئايميكلا ثحبلل ةيسيئرلا زكارملا يه دعب ام يف

 يلوألا ماظنلا ضعب غابسإ يف 1789 ماعلا لبق مدقتلا طاوشأ ترصحناو
 حضاو ريسفت ميدقت قيرط نع ةكباحتملا ةيقيريبمإلا براجتلا ىلع
 رصانعلا ضعب وأ «قارتحالا لثم ةنيعم ةيساسأ ةيواميك تايلمعل

 عةقرفد ةيمك تاسايف تثدحتسا اهنأ امك .نيجيسكوألا لثم ةيساسألا

 ةيرظنلل ريطخلا موهفملا ناكو .لاجملا اذه يف ثحبلا نم ديزملل اجانربو
 قيرطلا دهم دق (1810و 1803 نيماعلا نيب نوتلاد هحرط يذلا) ةيرذلا
 تلتو «ةيئايميكلا ةينبلا ةساردل لاجملا حسفأو «ةيئايميكلا ةلداعملا عضول
 يف ءايميكلا تحبصأو .ةديدجلا براجتلا حئاتن نم ةليوط ةلسلس كلذ
 .تدغو .مولعلا عيمج نيب ةمارص رثكألا يه رشع عساتلا نرقلا
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 ثحبلا تاالاج لك نأش امنأش ء«نيمانلا ءاملعلا ةرهمج فذتجغ .ىلاتلاب

 .رشع نماثلا نرقلا ىف هيلع تناك ام لثم «ديعب دح ىلإ

 يروث فشك قيقحن ةرتفلا كلت ىف ءايميكلا تايعادت نم ناكو

 دقف .ةيوضعلا ريغ مولعلا مادختساب ةايحلا ليلحت ةيناكمإ وه ءدحاو
 امك .نيجيسكوألا قارتحا لاكشأ نم لكش سفنتلا نأ هييزاوفال فشتكا

 دقتعي ناك ىتلا رصانعلا دحأ نأ (1828) (87هءاط1ع/) رلهوو فشتكا

 ةلوبألا يهو ءةيحلا ماسجألا يف طقف دجوت اهنأ نيحلا كلذ ىتح

 وه ًاعساو ًالاجم كلذب نشدف .ربتخملا ىف هفيلوت نكمي ير ويلا)

 مل امهيتلك ةيئايميكلاو ةيكيناكيملا نيتبراقملا نأ ريغ ."ةيوضعلا ءايميكلا '
 مغرلا ىلع كلذو ءريبك مدقت قيقحت نم (ايجولويبلا) ءايحألا ءاملع انكمت

 وهو ؛مدقتلا قيرط ىف زربألا قئاعلا باصأ يذلا ريطخلا للشلا نم

 نع ًايرهوج ًافالتخا فلتخت ةيعيبط نيناوقل عضخت ةيحلا ةداملا نأب داقتعالا

 ةيويحلا مولعلا يف سسأت دقو «ةيحلا ريغ ةداملا يف مكحتت ىتلا كلت
 نديالش فاشتكا دعب ءايحألا ملع يف ةيرذلا ةيرظنلا هبشي ام كاذنا

 ددع نم نوكتت ةيحلا ماسجألا عيمج نأ (5ءططسفسم) نا وشو (ةءعطلع10عص)

 ةيويحلا ءايزيفلا حوضن نأ ريغ .(1838-1839) "ايالخلا" نم هل رصح ال

 .قحال تقو ىف الإ ققحتي مل ةيويحلا ءايميكلاو

 مكحب اهنأ عم ءًاقمع رثكأ ةروث "تايضايرلا" يف تثدحو
 ىف ثدح امل افالخو .ءايميكلا ىف ثدح امم احوضو لقأ اهتعيبط

 ءايميكلاو ءرشع عباسلا نرقلا تايعجرم دودح يف تلظ يتلا ءايزيفلا
 نماثلا نرقلا يف تجرفنا ةوجف ربع ةعساو تالاجم ىلع تحتفنا يتلا

 .فالتخالا لك أفلتخم ًاناديم ةرتفلا كلت يف تايضايرلا تلخد ءرشع

 ىتح رطيس دقو «قيرغإلا هانب يذلا يضايرلا ملاعلا كلذب تزواجتو
 عباسلا نرقلا ىلاع كلذكو «ةيوتسملا ةسدنهلاو باسحلا ىلع نيحلا كلذ
 ريدقت نويضايرلا الإ عيطتسي الو .ليلحتلا جهانم ىلع رطيس يذلا رشع
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 ئ تاريغتملا فئاظو ةيرظن ءارج مولعلا يف ثدحتسا يذلا راكتبالا قمع 0
 ىوكاجو ؛« لبأ و «(0هانعاإل) ىشوكو «081055(2) سوغ) ةبكرم لا 1
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 ةيرظن وأ ((68هذو) اولاغو يىشوك) تاعومجملا ةيرظنو «((12006))

 د اومهعي نا سانلا ةماع ىنتح روذقمب نكلو .(نوتلماه) ةهج وملا ةيمكلا ا

 (1826-1829) يىكسفيشتابول يسورلا أب عاطتسا ىتلا ةروثلا راثا ل

 5 عب 8 | ىهو «ةتباثلا ةينيقيلا قئاقحلا رثكا احيطي نأ (1831) يايلوب يراغنهلاو

 قطنمل ةخسارلا ةينبلاو قهاشلا حرصلا ناك دقل .ةيديلقإلا ةسدنهلا
 ال نييزاوتملا نيطخلا نا اهنمو «ةددحم تايضرف ىلع موقي سديلقإ ا ظ . / . 1

 ةنهربلا نكمي الو اهتالع ىلع ذخؤت يتلا تايبيدبلا نم كلتو .نايقتلي 1
 موقت ةلئامم ةيقطنم ةسدنه ءانب مويلا ةطيسبلا ةيئادبلا رومألا نمو .اهيلع ١

 نإ لوقن ناك «يايلوبو يكسفيشتابول لعف امك «ىرخا تاضارتفا ىلع 1
 امك وا ؟؛(ن) ةطقنلا نيم رمي لف (خ) لثم طل يهانتماللا دادذتمالا

 ةطقنلا نم رمي نل (خ) لثم طخل يهانتماللا دادتمالا نأ نامير ىري ١

 ةيقيقح ةيوتسم حوطس ءانب انعطتسا اذإ ربكأ ةروصب كلذ قدصيو ؟؛(ن) ١

 ةيضرألا ةركلا ىلع حصي ام نإف ءانه نم) نيناوقلا هذه اهيلع قبطنت
 ىلع مادقإلا نأ ريغ .(سديلقإ ال نامير تاضارتفا وه لكشلا ةيوركلا 0
 ةأرج لثمي ناك رشع عساتلا نرقلا لئاوأ يف تايضرفلا كلت حرط /
 زكرم يه «ضرألا ال .ءسمشلا نأب لوقلا الإ اهلداعي ال ةيركف ا

١ 
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 ةديعب تالاجم ىف نييصاصتخالا نم ةلق الإ ةيضايرلا ةروثلل هبنتي مل

 ' ةيعامتجالا مولعلا ' يف ةروثلا نأ ديب .ةيمويلا ةايحلا نع دعبلا لك
 اساسم رثكأ اهنال نييداعلا سانلا ىلع اعقو رثكأ «ةيناث ةيحان نم «تناك 1

 ناك «كاذنآ دقتعُي ناك امك ءاهرثأ نكلو ءاحوضو رثكأ ةروصب مهتايحب ْ
 ا يف ةاوهلا نيسرادلاو ءاملعلا تايصخش تناك دقل .مومعلا ىلع ايبلس ١

 ةيرخسلاب وأ قيقرلا معانلا فطاعتلاب لباقت كوكيب فول ساموت تاياور
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 ةأعدلاو داصتقالا ءاملعل ةيسنلاب لاحلا نكي ًُ كلذ نكلو .ةدودولا

 .  هاعومد [هاعالعءأ 50ءاعاإل " رشنلا راد ىف ءاضعألا

 ةيسكراملا امهنم دلوتل امهاراسم ىقتلا .ناتروت ءقدأ ةرابعب « ته

 «ىلوألا ةروثلا :ةيعامتجالا مولعلا نيب الومش رثكألا ةفيلوتلا اهفصوب

 رشع عباسلا نينرقلا وينالقع اهأدب يتلا ةرينتسملا ةدايرلا تلصاو يتلا

 .ةيرشبلا تاعمجتلل ةيئايزيفلا . نيناوقلا لداعي ام تعضو .ءرشع نماثلاو

 داصتفالل ةيجهنم ةيلالدتسا ةيرظن ءانب ىف لوألا اهراصتنا لثمتو

 لولحب ءدقتلا نم ًاطاوشأ تعطق دق تناك يتلا ةيرظنلا يهو «يسايسلا
 ىلإ برقألا ءاهلوانتن يتلا ةرتفلاب ةلصلا ةقيثولا «ةيناثلا امأ .9 ماعلا

 . يخي راتلا روطتلا فاشتكا يهف «ةيقيطنمورلا ةعزنلا

 نويكيسالكلا نوينالقعلا هيلع مدقأ يذلا ءىرجلا راكتبالا ناك

 اهقيبطت نكمي ةيربحلا نيناوقلا قطنمب ةهيبش ةلداعم نأ نايبت يف لثمتي

 داصتقالا نيناوق" تناكو .رارقلا ةيرح ىلعو يناسنولا يىعولا ىلع

 امب اهل ةقالع ال ىتلا نيناوقلا هذه تدأ دقو .عونلا اذه نم ' ' يسايسلا

 يذلا) ةيبذاحلا نوناق يف لاحلا يه امك .نوهركي امب وأ رشبلا بحي

 عساتلا نرقلا لئاوأ يف نييلامسأرلا نيقي خيسرت ىلإ (هبشلا هجو لثمي

 اهنع لقت ال ةينالقع ريغ ةعزنب نييقيطنمورلا مهموصخ تدوزو ءرشع
 نم مغرلا ىلع ءأدبملا ثيح نم قح ىلع نويداصتقالا ناكو مارس

 اونب ىتلا تامدقملل ةيلومشلا ةعيبطلاب ليوهتلا ىف ةاوغلاب مهن

 2"ىرخألا لماوعلا" ةردق ىلع زيكرتلا يفو ءاهساسأ لع مال

 .ةيركفلا مهتاردق ىلع ًانايحأ كلذكو .«"”فورظلا هباشت" ىلع ةظفاحملاو

 ىف ةدايز كلذ قفارت نأ نود ءام ةذلب ىف ناكسلا ددع فعاضت اذإف

 - ىرخألا لماوعلاو فورظلا تابث عم - راجيإلا نإف ءاهيف نكاسملا ددع
 تناكو .اوضري مل مأ كلذب سانلا يضر ءاوس ءًامتح عفتري نأ دب ال

 .باتكلا اذه نم 450-451و 438-442 ص رظنا (2)
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 ريكفتلا ةموظنمل ةوقلا ىطعت ىتلا ىه ليبقلا اذه نم ىتلا تاضارتفالا
 ؛ايناطيرب يف اميس الو ءيسايسلا داصتقالا اهينبي يتلا يلالدتسالا

 ةرتغلا يفو .ارسيوسو ءايلاطيإو ءاسنرف يف رشع نمانلا نرقلا يف
 زربأ تارابيتلا هذه تدهش «18530و 6//[1 نيماعلا نيب ةدتمملا

 ةيفارغميد ةيرظنل ىجهنم ضرع باقعأ ىف تززعتو «'””اهتاراصتنا
 اهسايق نكميو «ةيمتح نوكت داكت ةيكيناكيم ةقالع سيسأت ىلإ فدبت
 ةهج نم شيعلا دراومو .ةهج نم ناكسلا ومن تايوتسم نيب ًايباسح

 (255:«» 02 ناكسلا نع ةلاقم سوتلام .ر ساموت ةسارد نكت ملو .ىرخأ

 ةرمغ يف اهراصنأ معزي امك ةجحلا ةرهأف وأ ةليصأ 1798 عمواباملنم)

 مركلا نأ وأ ءعءارقف اوقبي نأ ءارقفلا ىلع نأ فهشتكا ادحأ نأ مهسامح

 يف نمكت ال ةساردلا هذه ةيمهاف .ارقف رثكأ مهنالعجيس ةقدصلاو

 .ةيعامتجا ةرهاظ اهتربتعاو «ةيسنجلا تابغرلا عون نم «ةيجازملا

 ةمدقتم تاوطخ عمتجملا ىلع ةيضايرلا بيلاسألا قيبطت ققحو
 ءةرادصلا ناكم نويسنرفلا ءاملعلا ذخمنا كلنهو .ةرتفلا هذه لالخ

 ميلعتلا تداس يتلا ةيقارلا تايضايرلا ءاوجأ ءكش نود «مهدعاست
 هباتك ىف يكيجلبلا هيليتيك فلودأ نيب .ساسألا اذه ىللعو .يسنرفلا

 يئاصحإلا عيزوتلا نأ 1835(2) (ىا» /!”:مر07:©) ناسنإلا لوح يملغملا

 «لدتسي نأ نم هنكمت ةفورعم ةيضاير نيناوقل عضخي ةيرشبلا صئاصخلل

 مولعلا نيب حمدلا ةيناكمإ ىلع ؛ .نيحلا كلذ ذنم ةيَلاْعُم تربتعا ةقثب

 يذلا قلطنملا يهو) تاالامتحالا ورظنم ناكو .ةيتايزيفلاو ةيعامتجالا

 ةيناكمإل اودهم دق (ةيعامتجالا مولعلا ةساردل (©61[01161ع6) هيليتمك هذخن

 .ساتكلا اذه نم 438-439 ص رظنا (3)
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 هذمتعا ام وهو ءةيرشبلا ناكسلا تاعومجي لوح ىتاصحاللا ميمعتلا

 هرصاع نمو هيليتيك نأ ريغ .نيمأتلا تاكرش لثم نويلمعلا صاخشألا

 .نيئشانلا نييعامتجالا نيسرادلاو «نييجولوبورثنألاو «نييئاصحالا نم

 اوعضوو (ريثكب كلذ نم عسوأ تاالاحت ىف تايجهنملا هذه اوقبط

 رهاوظلا ءاصقتسال ةيسيئرلا ةيضايرلا ةادألا نآلا ىتح ربتعي ال سسألا

 .ةيعامتجالا

 ثدح ام لثم اهلثم «ةيعامتجالا مولعلا يف تاروطتلا هذه تناك

 يتلا مدقتلا لحارم نم تقلطنا اهنإ ثيح نم ؛ةيروث «ءايميكلا يف
 ةحلصمل بسحي ام نأ ريغ .كلذ لبق «ةيرظنلا ةيحانلا نم ءتققحت

 ؛هرودب ؛بصخأ ايلك ديدج ليصأ رخآ زاجنإ وه ةيعامتجالا مولعلا

 لثمتو .ضرألا تاقبط ملع وه «ةيئايزيفلا ىتحو .ةيجولويبلا مولعلا

 درس درج آل .ةيقطنم ةيروطت ةروريس وه خيراتلا نأ فاشتكا يف كلذ

 اذه ةلص نايبلا نع ينغ ٍدح ىلإ حضتتو .ةيلاتتم ثادحأل ينمز

 مييقتلا ناك ءىرخأ ةهج نمو .ةجودزملا ةروثلاب «.ةهج نم ءراكتبالا

 يف تنوك تسغوأ نع ردص يذلا قلطنملا وه ةيلامسأ لل يدقنلا

 اذه هيلع قلطأ يذلا وهو) 'عامتجالا ملع ' وه ًاديدج اثحرم هتادحتسا

 اسسؤم ةداعلا يف ربتعي يذلا ءتنوك أدب دقو .(ًابيرقت 0 ماع مسالا

 دئارلا ىيبوتويلا يكارتشالل اصاخ اريتركس ةينهملا هتايح .ملعلا اذهل

 لراك ةروطخ رثكألا رصاعملا رظنملا ربتعاو « ”نوميس ناس تنوكلا

 .ملاعلا رييغتل ةادأ هذه هتيرظن سكرام

 لقألا بناجلا وه يميداكأ ثحبمك ' خيراتلا" ثادحتسا ناك

 .تعاش خيراتلا ةباتك نأ حيحصو .ةيعامتجالا مولعلا ةخرأت يف ةيمهأ

 ءرشع عساتلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا يف ابوروأ يف ءحساك وحن ىلع

 جرخن نل اننإف «ةلوهسب نوميس ناس ءارآ فينصت رذعتملا نم نأ نم مغرلا ىلع (4)

 .ايوابوط ًايكارتشا هرابتعاب ةداعلا هيلع ترج امع
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 ةرمللو ءدّلحم دعب دلي :يضأملا خيرات ةءاتك لع فوكملاب هيف لوشيعبي

 : مهنادلب يف خيرأتلا ملعل نيسسؤملا ءابآلا نمو .نايحألا رثكأ يف ىلوألا
 .(1832-1836) ديوسلا يف رييعو ,.(1818-1824) ايسور ىف نيزمارل 5
 ربع رضاحلا مهف ىلإ عوزنلا ناكو .(1836-1867) ايميهوب يف يكالابو
 اهسفن ةروثلا تدع ثيح | استرف يف ةصاخ هروصنب , ًايوق يضاللا مهف

 نيترامالو :(1828) قورانوبو 1824(2) (1/11عمعاأ) هيبنيمو (3
 كلت تناكو .(1847-1853) هيليشيم لوج ميظعلا ثحابلاو ء(1847)
 ةميق تاذ لامعأ ةمث قبت مل هنأ ريغ ٠ .خيرأتلا ملعل ةيلوطب ةرتف ةلحرملا
 يف هيليشيمو (كانعان12[5 111611)) يريين نتسغوأو «وزيغ لامعأ نم
 ماالاهو .ىدنوميس ىرسيوسلاو ([2ة2© حلزءطابطت) روبين نيدو ءاسنرف
 ةرهمجو ءايناطيرب ىف ليالراكو ء(لنمعومل) دراغنيلو «(طملاهس)
 ىف تال وملا هذه نم ةيبلغألا ةيمهأ نمكتو .ناملألا نييعماجلا ةذتاسألا
 ١ .غوبنلل الجس وأ :ةيدأ ًالامعأ وأ «ةيخيرات قئاثو اهنوك

 خيرأتلا بيلاسأ يف ةيخيراتلا ةظقملا هذهل ىقبألا راثآلا تلثمن
 .ةبوتكملا ريغ خ وأ ةبوتكملا . يضاملا راثا راضحتسا نأ كلذ ؛قيثوتلاو
 ءايئزج :كلذ ىلع زفاحلا ناك اميرو .نيريثكلل لغاشلا لغشلا حبصأ
 ةعزنلا نأ عم «ةسرشلا رضاحلا تامجه هجو ىف يضاأملا اذه ةيامح وه
 فلؤمو رول نأ كلذ ؛قمعألا عفادلا يه نوكت دق ةيموقلا
 بوعشلا كلت ىف ءاوناك يبعشلا ثارتلاو رولكلوملا عماجو . مجاعملا
 أشنأ ءانه نم .يموقلا يعولا اوززع نيذلا مه .دعب ظقيتست مل يتلا
 زيلجنإلاو 1821(2) (8عماو لعد كطهناع5د) " قيثوتلا دهعم' نويسنرفلا
 نامألاو «(1826) (صنطانع ظهءمج0 0650©) ' ةماعلا تالجسلا بتكم'
 ( 1 هررابسعم او عدسه صنمع [0126[115) " ىنام رجلا ىحب راتلا فبصنلا ٌ

 ([.عمموه104 هكئار نوف دلوبويل جاتنإلا ريزغلا خرؤملا عضو امنيب .(1826)
 ىلع دمتعت ىتلا خيراتلا ةباتكل سسألا (1795-1886) هم اكمصلعع)
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 ؛«هتاغلل هي ةيساسألا سيماوقلا نم ةلسلس 0 ثارتلا وعماجو

 .ةيهافشلا مهبوعش ديلاقت نع تافلؤملا نم ةعومجمو

 مولعلا يف خيراتلا جمدل ةيروفلا راثألا نوناقلا لاجم يف تلجتو

 ةيحراتلا ةسردملا ىنيفاس نوف لراك كيرديرف أشنأ ثيح «ةيعامتجالا

 تعزفأ ىتلا ةيخيراتلا ريياعملا تقبطو «(1815) عيرشتلا ةفسلفل

 ..ف ديميد باتك اميسالو .ةيتوهاللا تاساردلا ىف نييلوصألا

 .راثالا كلت تلجت امك .(1835) (2عموس /عوم) عوسي ةايح سوارتش

 زرب دقو ءةغللا هناف وه :ةدحا لك ديدج ملع يف .ةصاخ ةروصب

سكرام .لراك نوكي نأ ةقداصلا ليبق نم نكي و .يحيراتلا
 لقق .ًاناملأ 

 ريغ نادلبلل يبوروألا وزغلا وه ةغللا هقف ةأشنل يىرهاظلا نفاحلا ناك

 ةغللا يف ةدئارلا زنوج مايلو ريسلا تاءاصقتسا تناكو .ةيبوروألا

 كفو «لاغنبلا ىلع ةيناطيربلا ةلمحلا جئاتن نم (1786) ةيتيركسنسلا

 رشن يذلا) (©هصصه]اذهد») نويلوبماش دي ىلع ةيفيلغوريهلا ةغللا قلاغم

 امك ءرصم ىلع نويلبان ةلمح جئاتن نم (1824 ماع اذه يسيئرلا هلمع

 ةيلبابلا) ةيرامسملا تاباتكلل (ة:ا1موه») نوسنيلوار حورش تناك

 ةيلاينولوكلا ةكرحلا طابض ةطشنأ نع (1835) (ةميدقلا ةيروشآلاو

 .فاشتكالا ىلع رمألا عقاو يف رصتقي مل ةغللا هقف نأ ريغ .ةيناطيربلا

 .هانفصو يذلا وحنلا ىلع «حبصأ دقف .بسحف فينصتلاو .ءفصولاو

 رابك نم ددع يديأ ىلع «ةيعامتجالا مولعلا يف ةيناثلا ةبترملا لتحي
 .(1791-1867) (©مهصع ظمصم) ْبَب ٌرْثْئارف لثم «ءناملألا نيسرادلا

 فاشتكا يف ناثلا ملعلا ناك هنإف «ءىرخأ ةرابعبو . .ُميرغ نيوخألاو

 ىرشيلا لصاوتلا لثم بْلُق لاجم ىف قيبطتلل ةلباقلا ةماعلا نيناوقلا

 .باتكلا اذه نم رشع عبارلا لصفلا رظنا (5)
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 ًافالخ «ءةغللا هقف دعاوق نأ الإ .(يسايسلا داصتقالا وه لوألا ناكو)
 .©ةيروطت لب «ةيخيرات اهرهوج يف تناك .يسايسلا داصتقالا نيناوقل

 ًاددع ةمث نأ يف لثمتت ةغللا هقف اهيلع ماق يتلا سسألا تناك
 تاخغللا نم ةدحاو لك نأ يف كلذ ىلجتيو .تاغللا نم امخض
 نم ةيلاتتم لحارم ىف رمت .نورق ىدم ىلع .«تناك ةبوتكملا ةيبوروألا
 تاقالعلا كلت تابثإ درجمب قلعتت ةيضقلا نكت ملو .تالوحتلا
 ةعساو ةروصب يره تناك يت ةيلمعلا ىهو ءاهنيس ةنراقملاب اهعينصتو

 ىف ىف 2«كلذك تناك اهنإ لب .(هييفوك دي ىلع الشم .حيرشتلا ملع يف)

 كرتشم لصأ نم خيراتلا ربع تاغللا روطت ريسمت ىلع زكرت ؛ ء ساسألا
 هتامس نم روطتلا ربتعي يذلا لوآلا ملعلا ةغللا هقف ناكو .ًاعيمح اهل
 ايبسنت تمصلا ءزتلي سدقملا باتكلا نأ علاطلا نسح نمو . .ةيرهوجلا
 ىدل حوضولا لك ًاحضاو رمألا اذه ناك امنيب «ةغللا خيرات لايح

 رظنلا ةهجو ءارج ريثكلا اولمحت نيذلا  نييجولويحلاو نييجولويبلا
 سامغنا لامتحا ناك ءانه نم .بكوكلا اذه خيرات تايادب نع - كلت
 نيوكتلا رمهس' ليقارع دنع مهطبخت وأ حون نافوط هايم يف ةغللا ءاهقف

 مهظح نسح نم ناك دقف . .ًاظح لقألا مهؤالمز هل ضرعت ام لقأ | ' ١*
 :لوقت مهتحلصمل ةرابع سدقملا باتكلا يف تدرو نأ لاوحالا عيمج يف
 ."ةدحاو ةغلو دحاو ٍناسلب الوأ نوملكتي اعيمج ضرألا لهأ ناكو '
 مل .ةفاك ةيعامتجالا مولعلا نيب .هنأل ًاضيأ اظوظحم ناك ةغللا هقف نكلو
 نأ اهدافم ةلوقم ةيأ نوضفري نيذلا ءرشبلا عم ةرشابم لماعتي نكي
 يتلا تاملكلا عم لماعتي لب ءرحلا مهرايخ ريغ رمأ يأل عضخت مهلاعفأ
 ةيرح «ىلاتلاب ع«ةغللا ءاهقفل ناكو .تارابتعالا هذه لثم ضفرت ال
 مولعلا يف ةيساسأ .نيبلا كلذ ىتح «تناك يتلا ةلكشملا عم لماعتلا

 يعارت ال يتلا ةماعلا نيناوقلا نم اوصلختسي نأ ىهو الأ ؛ةيعامتجالا

 ىهو  تاغللا ملع ىلع ةيئايزيفلا  ةيضايرلا ةيجهنملا قيبطت ةلواحم نأ تاقرافملا نم (6)
 .نيرشعلا نرقلا ىف الإ أدبت مل ةماعلا " لصاوتلا ةيرظن' نم ًايناج تربتعا ىتلا
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 .دارفألا كولس ىف ةبلقتملا ةريثكلا تاعيونتلا «تاريغتلا

 ريغتلا ريسفت يف ًاسوملم ًامدقت «عقاولا يف «ةغللا ءاهقف ققحي م

 لوصأ نع ةيرظن ضرع دق ناك هسفن ْبُب نأ نم مغرلا ىلع «ىوغللا

 باسنألا ةرجش هبشي ام اوفصو مهنأ الإ .وحنلا ملعو فرصلا ملع

 ةيلالدتسالا تاميمعتلا نم ًاددع اوصلختساو «ةيبوروأ  ودنهلا تاغلل

 صضعبو «ةيوغللا رصانعلا فلتخم ىف ةيبسنلا ريغتلا تالدعم لوح

 نأ نّيب يذلا "ُميرع نوناق" لثم «ماعلا عباطلا تاذ ةيخيراتلا تاميمعتلا

 هيتوص تافاطعنا ىف ترم دق ةينامرجلا /ةينوتويتلا تاغللا " عيمج '

 .لورف دعب «دهش ةيلحملا ةينوتويتلا تاجهللا نم امسق نأو , ةنيعم

 مهتاسارد يف نيدكأتم اوناك «لاح ةيأ ىلع « مهنأ ريغ .ةلئام تافطعنم

 رجس وأ ينمز عباتتل درس درجت سيل ةغللا روطت نأ نم كلت ةيدايرلا

 نيناوقلاب هبشأ ةيوغل نيناوق ىلإ عوجرلاب هريسفت بجوتي لب «تاعيونتل
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 خيراتلا ناك دقل .اظح لقأ اوناكف ءنويجولويجلاو نويجولويبلا امأ

 رثكأ تناك ضرألا ةسارد نأ عم ءمهل ةبسنلاب ةيساسألا ةيضقلا وه

 /ءاضعألا فئاظو ملعبو ء(مجانملا ةعانص لالخ نم) ءايميكلاب أطاتترا

 يف ةيئايميكلا رصانعلا وهو مهملا فاشتكالا لالخ نم) ايجولويسفلا

 .(ةعيبطلا يف ةيوضعلا ريغ ةداملا ىف ةدوجوملا اهسفن اهسمن يه ةيحلا ماسجألا

 فيك ذإ ؛ خيراتلاب لصتت تناك يجولويجلل ةحضاولا تاالكشملا نأ ريغ

 «لابحلاو «ءاملاو ةسسابلا عيزوت رسفي نأ .«لاثملا ليبس ىلع «هل نكمي

 ؟ضرألا تاقبط يف نيِبلا عيزوتلا ءكاذو اذه قوفو

 روطت ريسفت يه ضرألا تاقبط ملعل ةيخيراتلا ةلكشملا تناك اذإ

 ةيحلا ماسجألا ومن ريسفت تناك ءايحألا ملع ةلكشم نإف «ءضرألا

 ناكو .عاونألا روطت ريسفتو «ةموثرج وأ ةرذب وأ ءةضيب نم ةدرفملا

 2 ىتلا تاثاحتسملاو ريفاحألل ةموسحملا ةروظنملا لئالدلاب أطبترم امهالك
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 نود اهنيعب ةيرخص ةقبط لك يف بيقنتلاب الإ اهنم ةنيع ءاقتنا نكمي
 وه «هايلا فيرصتب صصختم يزيلجنإ سدنهم فشتكا دقو .اهاوس
 هنأ ءرشع نماثلا نرقلا تانيعست يف .(18ة1!نهر» 5ه105) ثيمس مايلو
 ىلع تاقبطلل يخيراتلا لسلستلل ةينمزلا خيراوتلا ليدحت ةلوهسب نكمي
 امهيلك نيملعلا مامأ ليبسلا كلذب رانأف سائاحتسملا صئاصخ ساسأ
 .ةمعانصلا ةروثلا يف ضرألا ىلع ةيراحلا تايلمعلا لالخ نم

 تناك روطتلا تايرظن نإ ثيحب حوضولا نم كاذنا ةلكشملا تناك
 ناويحلا ماع . تاناويحلا ماع نع هضرع ام اميس الو ؛ ؛ لعفلاب ةحورطم
 نوفوب ود تنوكلا .نايحألا صضعب ىف يضارعتسالا .ءبولسألا قينآلا
 !.مو 177001105 ع !4) ةعيبطلا بقح هباتك يف ((6 لع ظننا[ مم)
 لالخ ةعساو ةرهش تايرظنلا هذه تيستكا دقو .(1778) (011س
 ةلماك ةيروطت تايرظن ترهظو .ةيسنرفلا ةروثلا هيف تثدح ىذلا دقعلا
 هريثدأ ىف اهعضو «تاناويحلاو تاتابنلا عاونأو ضرألا نع ابيرقت
 ضرألا ةيرظن) راركتلاب فورعملا (]ويصعو آط1ن1100) ْنَتَم سميج
 (81:ةكتتتات5 نيوراد سومزاريإ كلذكو .(1795 2 (77 07: 0] 6 10111

 ىف ةيرمقلا ةيعمجلا ىف همجين عمل ىذلا راوطألا بيرغلا 10831810)
 ايمونوز) أرعش ةيملعلا هتايرظن نم ايناج من دقو .ماهغنيمريب
 ةيروطت ةيرظن 6 ماع عضو سالب ال نإ لب .(1794 0 (20011011110)
 .تناك ليوناميإ فوسليفلا كلذ ىلإ هقبس دف لاكو .يسمشلا ماظنلا نع
 ناسنإلا ىوقل هروصت حرطي .هسفن تقولا ىف .ناك ىناباك رايب نأ امك
 كرامال ضرع .1809 ةنس ىفو . .ىروطتلا هي راتل اجاتن اهفصوب ةيلقعلا
 موقت .روطتلل ةيجهنم ةثيدح ةيساسأ ةيرظن لوأ اسنرف يف (1.ةصةن اك
 .ةيسنكملا صئاصخلا هنأرو ىلع

 تهجوو اهنإ لب ؛تايرظنلا هذه نم يأل حاجنلا بتكي مل
 007١ لالا ىحولاب اخسار ًاناميإ نينمؤملا" كئلوأ نم ةفينع ةمواقمب

 - طور مو (مدياوغممو 11! ةماع, عدو عودت 0110 6010 هز, ك1 1 116 38
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 نافوطل نذإ ثدحيس ىدلا امف .ةظفاحملا 0:41 ءر«ار» 2 ءبة عرب ةلجم لثم

 نع كيهان «ضعب نع اهضعب ةلقتسم عاونألا قلخ نع اذامو ؟محون

 رارقتسالل ثدحيس يذلاام ءهلك كلذ نم مهألاو ؟ناسنإلا

 لاجر تالمأتلا هذه لثم نع ةمحانلا مومهلا لغشت ملو ؟يعامتجالا

 هييفوك نإ لب .ءبسحف ةطاسب رثكألا نييسايسلاو ءاطسبلا نيدلا

 ريفاحألاو تاثاحتسملل ةيجهنملا تاساردلا نسسؤوم .ميظعلا

 روطتلا ةيرظن ضفر (1812) (7 عع ءابو ىري» هو 05567116115 ]/5©/0551)

 روصتي نأ ءءالؤه ىأر يف «لضفألا نم ناكو .ةينابرلا ةيانعلا مساب

 لامعأ نم ةلسلس اهيلت .يجولويحلا خيراتلا يف ثراوكلا نم ةلسلس

 لزعمب يجولويجلا ريغتلا راكنإ رذعتملا نم ناك ذإ) ةينابرلا قلخلا ةداعإ

 سدقملا باتكلا يف درو امب بعالتلا نم الدب (يجولويبلا ريغتلا نع مات

 ىلع در يذلا ءظحلا رثاعلا سنرول روتكدلاو .وطسرأ هب لاق امي وأ

 «يعيبطلا ءاقتنالا لعفب روطتلا نع ةينيوراد هبش ةيرظن حرطب كرامال

 بحسي نأ ىلع نيظفاحملا بناج نم ةبضاغلا راكنتسالا تاحيص هتمغرأ

 ( 3من 17ةىامرن هإ ناسنإلل يعيبطلا خيراتلا نع هباتك عيزوتلا نم

 روطت ةشقانم يف ال ةمكحلاو باوصلا بناج دقف .(1819) 3ك

 هذه هراكفأ هينعت امع ثدحتلا ىلإ هتراشإ ىف لب «بسحف ناسنالا

 ؛هلمع ةداعتسا نم هرافغتساو هتبوت هتنكم دقو .هل رصاعملا عمتجملل

 هحيري نأ لواح القثم ًاريمض هتثروأ اهنأ ريغ «ىفيظولا هلبقتسم نامضو

 لعب ةرم . حلفأ ىذلا عاجشلا ىلاكيدارلا ةعبطملا بحاص قلمتب كلذ دعب

 .ءارقلا ىلإ لقالقلل ريثما لمعلا اذه نم خسن بيربت يف «ةرم

 تاقبط ملع يف قارتخا يأ ةجضانلا روطتلا تايرظن ققحت م

 تلوحت امدنع يأ ءرشع عساتلا نرقلا نم تانيئالثلا ىف الإ ضرألا

 ه] 5ع ءضانإتع 7 طمعا ننس 1 120/مورن, هدأ معامل 0عتستمبم أه موب 11110171, 7 790-

 1550, آه 251:1 11151 عمن 511101125: 701. 8 ((ةلطتطت1 لمع: كم دمل ال11 عاوااكل 12عوقب

.16 .2 ,(951] 
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 ئدابم ريهشلا هباتك (آاالعا]) لييل رشن امدنع راسيلا ىلإ ةيسايسلا ةطشنألا

 ًايهنم 1830-1833(2) (طمزسعزد/ءد هز 0ءعم/معرم) ضرألا تاقيط ملع
 باتكلا نم ةاقتسملا .ءالؤه ةجح تناكو .نيينوتبنلا ةضراعم كلذب
 ترمغ يتلا ةيئاملا ليلاحملا نم تبسرت لف نداعملا عيمج نأ يه .سدقملا
 كلذ يف مهكراشو .(977 «1 نيوكتلا رفس) م وي تاذ ض ورآلا
 .ةسئايلا هيبفوك حججح اونبت نيذلا نوّيتراكلا

 امه ءاملعلا نم نانثا رطخأ تاروطتب نهكت ءهسفن دقعلا كلذ يف
 تريب ود هيشوبو ءاكيجلب يف هثوحب يرجي ناك يذلا غنيلريمش
 لع راثآلا ملع ةياوه هظح نسحل لضف يذلا (80هسعادعم 0ع هت[ 65)
 ام ناسنإل ريفاحأ لعفلاب افشتكا دقف .ليفيبآ يف كرامجلل ًاريدم هبصنم
 © ديدشلا راكنإلل ضرعتي اهدوجو ناك ىتلا يهو «خيراتلا لبق
 اهنأ رابتعاب ةعزفملا جئاتنلا هذه ضفر ترثآ ةظفاحملا ةيملعلا ةعزنلا نأ نأ
 اناقب تفشتكا نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع رمألا لظو .ةميلسلا ةلدألا ىلإ رقتفن
 .1856 ماع انامل يف ىلاتردناينلا ناسنإلل يمظعلا يل

 دق نآلا ةرثؤملا بابسألا نأ (أ) :ةيلاتلا رومألا لوبق نألا نيعتو
 ىف هيلع يه ام ىلإ ةقباسلا اهتلاح نم .«نامزلا رم ىلع «ضرأآألا تلوح
 لوطلا لك ًاليوط ًانمز قرغتسا دق لوحتلا اذه نأ (ب) ؛رضاحلا تقولا
 تاقبطلا ىلاوت نأ 2ح) ؛ سدقملا باتكلا تاباسحب هسايف نكمي ال
 ىلع لدي امم .تاناويحلل ةيروطتلا ىف عباتت نع فشكي ةيجولويحلا
 ةيضقب ربكألا مامتهالا ىدبأ نم نأ ةداشإلاب ريدجلاو .يجولويب روطت
 ةيناطيربلا ىطسولا تاقبطلا ءانبأ نم نييلاكيدارلا سانلا ةماع مه روطتلا
 هديشانأ سرك يذلا رفثملا (ةمصقععوسب آند6) روأ وردنأ روتكدلا ءانثتساب)
 كلذو .ملعلا لوبق يف ءاملعلا أطابت دقو .(لماعملا ماظنب ةداشإلل ةينيدلا

 ( راب وتلنا نك عا! نبعد ها تاثاحتسملاو ريفاحألا نع هباتك رشنيب 1 60
 ديب فشتكت تناك ةديدع ةيرشب تاثاحتسم نأ عقاولاو .1846 ماع الإ 0711 61| ه1 ©3)
 .ميلاقألا يف فحاتملا اياوز يف ةيسنم وأ ةلمهم تلظ اهنأ ريغ ءرخاآو نيح
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 قيلي يذلا ديحولا ملعلا تناك ايجولويجلا نأ انركذت اذإ برغتسمب سيل
 ةرتفلا كلت يف حجديربماكو دروفسكوأ يتعماج ىف هوملعتي نأ نيسرادلاب

 ول اذبحو «قلطلا ءاوهلا يف ملعلا اذه ةسرامم نكمملا نم نأل امبر)

 .(ةفلكلا ةيلاع " ةيجولويج تالحر" يف كلذ ناك

 عوضوملا اذه ةشقانم رركتت ملو .فلخت دقف «يجولويبلا روطتلا امأ

 ىتح «نيوراد زلراشت نإف ؟1848 ماعلا تاروث ةميزه دعب الإ رجفتملا

 ىشالتو .ركملا لب «ماهبإلاو رذحلا ةياغ يف رمألا لوانت .مايألا كلت يف

 ضعب ناكو .ةّنجألا ملع وهو ءروطتلل يزاوملا فاشتكالا ىتح ًاتقؤم

 (10طهصص ليكيم ناهوي لثم «ناملآلا نييلمأتلا نييعيبطلا ةفسالفلا لئاوأ

 تانئاكلا ىف نينجلا نأ اوحرتقا دق «(1781-1833) لاه ىف 31«ءا«ءا)

 نوناق نأ عمو .يناسنإلا عونلا روطت هومن يف رركي امنإ ةيوضعلا
 نأ فشتكا يذلا هكتار لثم ءاملع ةدناسمب ىظح اذه " ةينيجلا ةريسلا"

 :(1829) ًايلوط ًاقش ةقوقشم اهيف نوكت ةلحرم ىف رمت ريفاصعلا ةنجأ

 غرب زغنيوك يف يأرلا ضفانلا رياب نوف بناج نم ضفرلاب لبوق هنأ الإ
 ىوه فداص يبيرجتلا ءاضعألا فئاظو ملع نأ كلذ ؛غربسرطب ناسو

 اذه شعتني ملو «'"”قيطلبلاو فالسلا قطانم يف نيلماعلا سوفن يف

 يف ةيروطتلا تايرظنلا تناكو .ةينيورادلا ةأشن عم الإ يركفلا حجهنملا

 نأ انيلع نأ الإ .عمتجملا ةسارد يف ًادوهشم ًامدقت تققح دق ءانثألا كلت

 يمتنت ةجودزملا ةروثلا ةلحرم نإ .مدقتلا اذه ةيمهأ يف ةغلابملا ىشاحتن

 داصتقالا ءانثتساب «ةفاك ةيعامتجالا مولعلا خيرات لبق ام ةرتف ىلإ

 ةلئاهلا اهتازاجنإ نإ لب ءءاصحإلا امبرو .ةيوغللا مولعلاو «يسايسلا

 مل يعامتجالا روطتلا نع ةكسامتملا زلغنإو سكرام ةيرظن يف ةلثمتملا

 وأ .ةعئار ةيملق ةروص ةئيه ىلع غيص يعمل نيمخت نم رثكأ كاذنآ نكت

 ردناب ماق امك ءاينوتسإ يف (وترات) تابرود ىف ًاسردم (881©) هكتار لمع (9)

 ثحبلل ربتخم لوأ ينيوكروب ريبكلا يكيشتلا ايجولويزيفلا ملاع سسأو ءاغير يف سيردنلاب
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 وأ ةيعامتجالا ايجولوبورثنألا تالامحم لع كلذ قدصيو

 عامتجالا ملع ىلعو .ةيحراتلا لبق ام تاعمتجملا يف ةيناديملا ايفارغونثإلا

 ىف تاالاجملا هده نيسشدت نأ لؤح الز نأ ناكمب ةيمحهألا نمو ٠ . سفنلا ماعو
 ديال

 هلو هتاذب ًامئاق ًاملع لكشي اهنم الك نأب ءاعدالا وأ ءةرتفلا كلت

 ناك ّلِم تراويتس نوج نأو «ىلوألا ةرملل حرط دق «ةزيمتملا هصئاصخ
 كلذ لداعيو .1843 ماع ةبترملا كلت يف مزحب سفنلا ملع عضو نم لوأ

 ارتلجنإو اسنرف يف ةصاخلا ةيجولونثإلا تايعمجلا سيسأت ةيمعألا يف
 لئاسولا مادختساب ةيعامتجالا ثوحبلا رثاكتو «(21843و 1839)
 يقب دقو .1848و 0 نيماعلا نيب ءاصحإلا تايعمجل ةيئاصحإلا

 ىلع فرو ىلع أربح ةيسنرفلا ةيجولونثإلا ةيعمجلا هتعضو يذلا جمانربلا
 تاميلعتلا " ف .ةلالدلا قيمع «ةيخيراتلا ةهجولا نم «ناك هنأ نم مغرلا
 نع فشكلا " ىلع نيثحابلا ثحت ؛ةيعمجلا اهتردصأ ىتلا " ةلاحرلا ىلإ
 ىتلا تالوحتلاو .. .اهلوصأ نع بوعشلا اهتنزتخا يتلا تايركذلا
 اهكولس طامنأو اهتاغل لع ءوزغلا ببسب وأ ةيلخاد بابسأ ءارج «تأرط
 ."9"اهيف ةطلسلاو مكحلا غيصو ءةورثلاو «مولعلاو «نونفلا تالاجم يف

 نم هيلإ تلصوت ام يف ة :رتفلا كلت يف ةيعامتجالا مولعلا ةيمهأ نمكت الو
 0 ةداملا نم ةربتعم ةيمك اهيدل تمكارت دق اهنأ عم) جئاتن ظ

 ٌقيمعلا ساد ىفو :ةشيبلا تارثؤملا سماسأ لع ةيعامتجالا ةيناسنإلا ظ

 ماع | اذه ةدالو دنع نافاش فيرعت ناك انه نمو .روطتلا موهفمب

 .2117" ةنيدملا ىلإ بوعشلا ءاقترا خيرات " اهنأب ايجولونثإلل 7

 3 قلتكاوع [7حالطقمك, 60. رزئامزرم لع ]ع دعاعمعع, همعزلعومغلنع لع 12 ماغاهقعب (10)

 5 ([ طونإو: 0ةلاتتسقت ل, 1957]), م. 6

 - مزور لم خردلنغ (؟ةووع تطمح هصصعو, ظدكمأ دن ] 'ةايعمتتما ادا ءازععدعلاع, (11)
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 ةيبناجحلا جئاتنلا ىدحإ ىلإ «زاجيإب ءانه ريشن نأ نم دب الو

 نماثلا نرقلا يف رشبلل (ناولأ لب) قارعأ ةدع دوجو ةلأسم تشقون دقف

 قلخ ةلاح ىف نوكلا ةأشن ةيضقب ةيلمأتلا لوقعلا تلغش امدنع ءرشع

 طخ عضو ريسيلا نم نكي ىملو .ةدلعتم هوجو ىلع مأ ةدرفم ةدحاو

 تمض دقو .يددعتلا لصألاو يداحآلا لصألا ىتسردم نيب لصاف

 اوحاترا نيذلاو ءرشبلا نيس ةاواسملاو روطتلاب نينمؤملا ىلوألا ةعومجملا

 يف درو أم عم ضراعتي ال .لقألا ىلع ملعلا نآل اذه مهداقتعال

 ةينيورادلل ةقباسلا ةلحرملا نم ناملاع ءالؤه نم ناكو .ءسدقملا باتكلا

 ملف يناثلا رايتلا امأ .هييفوك كلذكو «ءسنرولو (©,168850) دراشتيرب امه

 لمشي لب «بسحف نيصلخملا ءاملعلا ءرمألا عقاو يف ءمضي نكي

 لوح تاالجاسملا هذه تدأو .ىكيرمألا ديبعلا بونج نم نييرصنعلا

 يتلا «يرشبلا مسجلا سايقب ةعلوملا ةيرتموبورثنألا يف ةروف ىلإ قارعألا
 هذه ىلع عجش امتو .اهسايفو اهمينصتو مجامحلا عمج ىلع اساسأ موقت

 غامدلا ةسارف يه تقولا كلذ يف تزرب ةبيرغ ةياوه ةسرامملا

 ارهظم هفصوب ةمجمجلا لكش ةسارد ىلع موقت يتلا «(ايجولونيرفلا)

 ةيغامدسارفلا تايعمجلا تسسأو .ةيلقعلا تاكلملاو ةيصخشلا ىلع الاد

 ام ناعرس تايعمجلا هذه نأ ريغ «(1832 «1823) اسنرفو ايناطيرب يف

 .ىملعلا لاجملا ىف تضرقنا

 .ةيلاكيدارلاو «ةيموقلا ةعزنلا نم طيلخ رفاضت ءهسفن تقولا يفو
 نع ةروطخ لقي ال رخآ رمأ ثادحتسال ةينادبملا تاظحالملاو . خيراتلاو

 .ام عمتجمل ةيقرعلا وأ ةيموقلا تامسلا عوضوم وه «يرصنعلا زييمتلا

 نم امهو «يرييت ناوخألا عرش ءرشع عساتلا نرقلا تانيرشع يفو
 .ينامرونلا وزغلا ةسارد يف .داورلا نييروثلا نييسنرفلا نيخرؤملا

 همم [ع مممزعا لمع ىنقعمعع مماصعإلع (آمسكحممعت اصمت. لع 1. 11 عطوألب 1787)
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 لهتسم يف ةدراولا ةرابعلا يف ددرتت تلاز ام يتلا يهو .لاغلا تاوزغو
 اروع سوء قواعد امو 0هيبإمتث) لاغلا اندادجأ اسنرف ى ف ةءارقلا بتك
 ةعزنلا امهم تضفأ دقو .(6ة1010156) ٌزاوْلُعلا رئاجسل قرزلا فبلعلا ىلعو
 ةّيلاغ لوصأ نم ردحتي يسنرفلا فبعشلا نأب داقتعالا ىلإ ةيلاكيدارلا
 .مهيلع اوبلغت نيذلا نامرجلا نيينوتويتلا لسن نم نييطارقتسرالا نأو
 ةقبطلا نم نييرصنعلا بناج نم دعب ام يف ةجحلا هذه تمدختسا دفو
 دهاقتعالا ناكو .نيظفاحملا ضارغأ ةمدخل ونيبوغ تنوكلا لثم ايلعلا
 يدنلريولا يعيبطلا ماعلا نمأ دقو  ةمئاد ةددحم ةيقرع صئاصخب
 معز دقف ٠ .رصعلا كلذ قايسو مجسني - نييتلكلا ىدل اهدوجوب زدراودإ

 ةيفخ ةيقيطنمور ةيدرف الاصخ اومشتكا مهن .أ مايالا كلت يف نوريثك
 اهيلإ نومتلي يتلا ةمالل نأ .ءنييروث اوناك د .ءاومهوت وأ .«مهءوعشل
 هب عتمتي ام اوعجرأ .كلذ ريغ تالاح ىف ءمهخأو ءاسدؤت ةلاسر

 ىلإ اوليمي لو) هيف 'ةليصألا قوفتلا لاصخ " ىلإ ةوفو ةورث نم مهبعش

 نم نأ ديب .(هيف "ليصأ صقن بكرم“ ىلإ عمقلاو رقفلا يرهاظ عاجرإ
 ةياهن دعب أدب امنإ ةيقرعلا تايرظنلل مادختسا أوسأ نأب رارقإلا يرورضلا
 .باتكلا اذه اهحلاعي ىتلا ةرتفلا
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 ةروصب «طبرن فيكو ؟ةيملعلا تاروطتلا هذه رسفن ّمِب «ىرت
 نع ينغ ؟ةجودزملا ةروثلا يف ةيخيراتلا تاريغتلا نيبو اهنيب .ةصاخ

 كرحملا يف ةيرظنلا تاالاكشإللاف .حوضولا لك ةحضاو طباورلا نأ نايبلا
 ىلإ 1824 ماع (520] ©012016) ونراك ىداس عرابلا ماعلا تعفد ىيراخبلا
 تاكرحملا لوح رشع عساتل نرقلا يف قمعألا ةيئايزيفلا تايرظنلا عضو
 ةوف يف تاللمأت) يف ةيرارحجلا ةّيمانيدلا ينوناف ىلإ ءادتهالاو .ةيرارحلا

 عم ٠ ( 2 ت] عع 0115 5117 | 86 م0116 لاا /614) 0 رحملا ةرا رجلا

 .قحال تقو يف الإ لاح ةيأ ىلع رشني مل لوألا نوناقلل هفاشتكا نإ ()
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 ققحت امك .تالكشملا كلتل ةديحولا ةبراقملا نكت مل كلت هتاظحالم نأ

 ملعو «(ايجولويجلا) ضرألا تاقبط ملع تالاجم يف ميظع مدقت

 روصعلا ىف ةايحلا لاكشأ ىف ثحبي ىذلا (ايجولوتنويليبلا) ةثاحالا

 لضفب «ةيتابنلاو ةيناويحلا تارجحتللا اهلثمت امك ةفلاسلا ةيجول ويجلا
 نويعانصلا نوسدنهملا اهيرجي ناك يتلا مجانملاو ضرألا رفح تايلمع

 دلب ايناطيرب حبصت نأ «هذه لاحلاو ءابرغتسم نكي ملو .نوطشنلا

 .1836 ماع ينطو يجولويج حسم اهيف يرجي نأو «زايتماب ايجولويجلا
 ريغ تابكرملا نم ىصحي ال اددع نييئايميكلل نداعملا حسم رفو دقو

 .مجانملا تاعانص زفاوحلا مهل تمدق امك ءاهليلحتل ًاديهمت ةيوضعلا

 ةرانإلا تالاجم يف ةديدجلا تاعانصلاو «جيسنلاو «نيدعتلاو .فزخلاو

 نأ ىلع ةنهربلل ىرخأ دهاوش ةمثو .ةعارزلاو «تايواميكلاو ءزاغلاب

 اهتمدق يتلا زفاوحلا نع هلصف نكمي ال ةلحرملا كلت يف يملعلا مدقتلا
 نم رماغلا سامحلا يملعلا مدقتلا قيقحت يف مهسأ امك .ةيعانصلا ةروثلا

 ىلع ةظفاحملا ةيناطيربلا ةيطارقتسرالاو ةيلاكيدارلاو ةيزاوجروبلا بناج
 يف ةئيرج تاوطخ مدقتلل لب ءبسحف ثوحبلا جئاتن قيبطتل ال ءاوسلا

 .رهدزتو مولعلا هيف عرعرتت يذلا دهملا وهو «ةفرعملا ملاع

  ءادعلا يف ىلجتت ةيسنرفلا ةروثلل ةيملعلا تايّوَطنْلا نإف «لثملابو

 ىلع نوظفاحملاو نولدتعملا نويسايسلا هرهظأ يذلا  يفخلاو نلعملا
 نالقعلا ىداملا بالقنالا حئاتن نم ءال وه هربتعا دقف .ملعلا هأيغ ءاوسلا

 ةّيمالظ ةجوم نع نويلبان ةميزه ترفسأ دقو .رشع نماثلا نرقلا يف
 نأ | ىري عوارملا نيترامال ناكو مدقتلاو ةفرعملا راشتنال ةقيعم

 . " ىواهتت ىتح سفنتأ نإ امو .. . .ركفلا لالغأ يه تايضايرلا '
 اسم احفاكم ًاراسي ىلوألا مضت ' ؛نيتهبج نيب ٍدئذنم عارصلا رمتسا

 هراصتنا تاعاس يف رايتلا اذه نكمت دقو .تونهكلا كلسل ًائوانمو ملعلل

 لمعلاو طاشنلا صرف تحاتأ ىتلا تاسسؤملا رثكأ ىنبي نأ نم ةليلقلا

 يداعملا نيميلا ةهبج «ىرخأ ةهج نم «كانه تناكو .نييسنرفلا ءاملعلل
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 لعفي لاز امو 130 املعلا عيوجتل هدذهج ىراصق لذب ىذلا ءملعلل

 اوناك رخآ دلب يأ ىف وأ اسنرف ىف ءاملعلا نأ كلذ ينعي الو .كلذ

 اولاغ تسيرافيإ ىبهذلا دلولا مهنمو .كلذك مهضعب ناك دقل .نييروث

 ىلع تايضايرلا ءاملع لظو .نويسايسلا نوبعغاشملا اهراثأ ةزرابم ىف

 يف لجع ىلع اهطخ يتلا ةرينلا راكفألا ىلع نوذتغي ةديدع لايجأ ىدم
 ءاملع ناكو .ضرألا ىلع هتايح ىف ةريخألا اهربتعي ناك ىتلا ةليللا

 ديلاقت نأ نم مغرلا ىلع يشوك يقوقحلا لثم «نيحيرص نييعجر نورخآ
 ةيداعم تناك «ةحضاو سابسأل ءاهقنتعا ىتلا كينكتيلوب لوكيإلا

 تاكرحلا عم ةحضاو تالص مهل تناك نمت مهريغو «ةغللا ءاملعو
 قطانلا يكالاب حبصأ دقو .ةيدايق ةيسايس بصانم ىلّوت ىلع «ةينطولا
 ةعبسلا تاعماجلا ةذتاسأ دجوو «1848 ماع نييكيشتلا مساب يسيئرلا

 الاطبأ مهسفنا نغنتوع ىف 7 ماع حاجتحا ةلاسر اوعقو نيذلا

 هفصوب ةيناملألا 1848 ةروث لالخ تروفكنارف ناملرب رهتشاو .''*”نيينطو
 نمو .ءاوس دح ىلع ةموكحلا ىفظوم نمو تاعماجلا ةذتاسأ نم اسلجم

 الإ ,يسايسلا يعولا نم اريسي اردق نورهظي .ةفسالفلاو نينانفلا عم

 ليبس ىلع «ةيكيلوثاكلا نادلبلا جراخو .لعفلاب كلذ مهلمع بلطت اذإ
 ام ء«نيكتسملا نيدتلاو ملعلا نيب عمجلا ىلع مهتردف اورهظأ .لانملا

 انعم عر *"كهمصعع هل ظلوا مممل 5نعمعأطب * صن ظلام العده طممأعب هلع, (13)

 ]لن للعرب [رموجعم» مما رجع هك طع 1 »لأ تتعل ظسساط ظععوتضا1 عكر ( ممالك طتدامتك ال هت عم

 0. ةظوسم [مأ هل.] ( طف معءعأمتتن طرلصععأمن انا197 لقا عوقب [951)

 .ءالؤه ةلمج نم (©ةمصت») ميرغ ناوخألا ناك (14)
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 تال الدتسالا هذه رسفتو .ةينيورادلا دعب ام ةلحرملا يف ةبلطلا شهدأ

 ال اهنكلو .«1840و 1789 نيماعلا نيب يملعلا روطتلا نم بناوج ةرشابما

 كاذنا ترج يتلا ثادحألل ةرشابملا راثآلا نأ حضاولا نمف .ريثكلا رسفن

 الوحت لوح دق ملاعلا نأ ظحالي نأ ئرما لك عسوبو .ةيمهأ رثكأ تناك

 عسي الو .خيراتلا يف هل ليثم ال وحن ىلع «ةلحرملا كلت يف ًايرذج

 تاجنشتلا كلت ءازإ ايلقع زفحتيو ءزتبميو « لهذي نأ الإ رصيتملا فبقارملا

 لوبقلاب لبقتست نأ ءهذه لاحلاو .برغتسملا نم نكي ملو .تالوحتلاو

 .عيرسلا يعامتجالا رّيغتلا نم ةدمتسملا ريكفتلا طامنأ باحرتلاو

 تاسسؤملا لحم ةيرذجلا ةينالقعلا تاراكتبالا لولحو «.ةقبمعلا تاروثلاو

 دادعتساب اذه رهاظلا ةروثلا غوزب طبر نكمي لهف .ةيديلقتلاو ةيدايتعالا

 زجاوح قارتخال مهلوح ةيعقاولا ةايحلاب نونعُي ال نيذلا نييضايرلا

 اننأ ريغ «لؤاستلا اذه نع ةباجإلا عيطتسن ال نحن ؟لمعلا ريكفتلا

 ال« .عنملاب ةداع هجاوي ريكفتلا ىف ةديدج ةيروث جهانم ينبت نأ كردن

 وه ام لوح ةينمضلا تاضارتفالل اهتفلاخم ببسب لب ءاهئاصعتسا ببس

 " ةينالقعلا ريغ" ماقرألا تاحلطصم لإف .يعيبط ريغ وأ ' يعيبط"' رمأ

 هذه ةعيبط ىلإ ريشت ءمىل 2" لثم) "ةيلايخلا" وأ (ىس 7 مقرلا لثم)

 اهريغ نع فلتخت ال ماقرألا هذه نأ ررقت املاح رمألا لهسيو .ةيوعصلا

 ادوقع قرغتسي دق رمألا نأ الإ .اهنع ةيعقاو وأ ةينالقع لقت وأ ديزت الو

 ؛رارقلا اذه لثم ذاختال ةجاح نوركفملا ىري نأ لبق قيمعلا لوحتلا نم

 لماعت تناك يتلا «تايضايرلا يف ةبكرملا وأ ةيلايخلا تاريغتملا نإ لب

 دعب الإ ًايلك ْبَعوتسُتو جضنت مل ءرشع نماثلا نرقلا يف ةريحو رذحب

 .ةروثلا

 ةمجانلا ريكفتلا طامنأ نأ انكردأ ءابناج تايضايرلا انعضو ام اذإو

 لوخدي ءاملعلا يرغت نأ اهنأش نم ناك ةيعمتجملا تالوحتلا هذه نع

 ميهافم ثادحتسا كلذ نمو ؛ةليثملا عاضوألا هذه اهيلع قبطنت تالاحب

 .ةنكاس ميهافم نيحلا كلذ ىتح تناك يتلا كلت نم الدب ةيروطت ةيمانيد

 اذه ىلعو .ىرخألا مولعلا نم دحاو ربع وأ «ٌةرشابم كلذ ثدحي دقو
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 موهفم رشع عساتلا نرقلا نم . تانيرشعلا يف ثدحتسا .ساسألا

 وه املثم خيراتلل ةيرهوحجلا ميهافملا نم وهو 4 " ةيعانصلا ةروثلا '

 نأ أمك . ' ةيسنرفلا ةروثلا " موهممب احيرص ًءاذتفا .ثيدحلا داصتقاللل

 ةسفانملا حدومن نم ' يعيبطلا ءاقتنالا ' بلا قتشا نيوراد زلراشت

 نع سوتلام هحرط يذلا موهمملا نع هرودب هسيتفأ يذلا /ةيلامسارل

 هيد

 نم ليجلا كلذ هظحالي ناك امل ًاضيأ ةنيدم (1790-1830) م
 . عمتجملا ىف فينعلا حنشتلاو رجفتلا هوح- و

 ةيمهأ لع انددش اذإ باوصلا بناجن اننإف ءكلذ نم مغرلا ىلع
 ركفلا اع نإ .ةفورعملا ةيعامتجالا مولعلا جراخ ةيجراخلا تارثؤملا هذه

 ةيخيراتلا ةجوملا لوط ىلع كرحتي وهو ءام دح ىلإ لالقتسالاب عتمتي
 ءادصأ درج سيل هنأ ريغ «جراخلا يف تارثؤملا اهب كرحتت يتلا اهسفن
 .لاثملا ليبس ىلع «ةيثراكلا ةيجولويحلا تايرظنلا نإف ءانه نم .اهل
 ءاهنم ىتسنيفلاكلا رايتلا اميس الو «ةيتناتستوربلل ءيشلا ضعب ةنيدم
 .تايرظنلا هذه تناك دقل .ةقلطملا ةيفسعتلا برلا ةردق ىلع ددشي يذلا
 نع ةرظنلا هذبب تزيمت ىتلا ةيتناتستوربلا ىلع لع ًاركح .ديعب دح ىلإ

 نيدايم يف تددح لف ةبهماشم تاروطت تناك ادإو .ةيردأاللاو ةيكيل وناكلا

 اهلباقي ال «ةطسبم ةروصب «ىزعي ال كلذ نإف .ىرخأ نكامأ يف ملعلا

 .ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلا نم

 ىف ةماعلا ةيركفلا تارايتلاف .طبارتلا اذه راكنإ نكمي ال هنأ ريغ
 ام كلذو «ةيصصختلا ملعلا نيدايم يف اهقباطي ام اهل ناك ةرتفلا كلن
 ةهج نم اهنيب وأ «بادآلاو مولعلا نيب ةازاوملا نم عون ةماقإ نم اننكمي
 نم «تناك دقف .ىرخأ ةهج نم ةيعامتجالا  ةيسايسلا تاهجوتلا نيبو
 تناك يتلا مولعلا يف ًاضيأ "ةيقيطنمور"و ؛"ةيكيسالك" ةعزن ءمل
 كلذو ةمجسنم «يرشبلا عمتجملل ةزيمتم ٌتابراقم ءانيأر امك ءاهل
 .وأ) ةيكيسالكلاو ريونتلا رصع ىملاع نيب ةنزاوملا نإ .هجوتلا
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 ماسوأو .ةهج نم ةينوتوينلا ةيكيناكيملا ةينالقعلا (ةيركفلا تاحلطصملاب

 ام «ةيركفلا تاحلطصملاب «وأ) ةيقيطنمورلاو «ةيزاوجروبلا ةيلاربيللا

 لخملا طيسبتلا باب نم ىه ءاهموصخ عم (* ةيعيبطلا ةفسلفلا" ىمسي

 .ةحصلا ضعب ةنزاوملا هذه يف نأ ريغ . 0 ماعلا دعب ضوقتيس يذلا

 ةثيدحلا ةيكارتشالا لثم تايرظن غوزب هيف ىدأ ىذلا تقولا ىتحف

 لثم مولع تناك .2”ينالقعلا يضاملا يف يروثلا ركفلا خيسرتو
 ةيزاوجروبلا عم بنج ىلإ أبنج ريست .كلفلاو «ءايميكلاو «ءايزيفلا

 ءانبأ نم نييروثلا نإف «لاثملا ليبس ىلعو .ةيسنرف  ولغنألا ةيلارسللا

 ال وسور راكفأ نومهلتسي ةروثلا دعب ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف اوناك ندملا

 .سالبالو ء(هومدعأ يذلا) هييزاوفال ىلع كشلا لالظ نوقليو «ريتلوف

 ةهيبش بابسأل لب «بسحف ميدقلا مكحلا ماظن عم امهتالص ببسب ال

 فالخبو 0160 تو ديدنتلا ىلإ كيلب مايلو رعاشلا تعفد ىتلا كلتب كلتب

 لاجملا حسفي هنأل ؛ةلحرملا جازم ًابسانم 'يعيبطلا خيراتلا" ناك كلذ

 تسسأ دقو .داسفلا اهسسمي مل يتلا ةيفاصلا ةقملا ةعيبطلا ةيوفع ءامأ

 ايسرك رشع ىنثا « ةيسن رفلا ةيميداكألا تلح يتلا «ةيبوقعيلا ةيروتاتكدلا

 اهيف بردتي ىتلا (33:0ذم لعد ماهه[65) " تاتانلا ةقيدح " ىف ثوحبلل

 ةيكيسالكلا ةيلاربيللا تناك ىتلا ءايناملأ تدهش ءلثملابو .تابنلا ءاملع

 :ةيكيسالكلل ةسفانم ةيملع ةيجولويديأ روهظ .27بناجلا ةفيعض اهيف
 وه ديدجلا رايتلا اذه ناكو .ًاعويشو ةيبعش رثكألا ىه تحبصأو

 تناك اهغأل ."ةيعيبطلا ةفسلفلا" ردق نم صاقتنالا لهسلا نمو

 اهنأ كلذ ؛ملعلاب هفصو ىلع انفراعت ام عم ًاديدش ًاضراعت ضراعتت

 .سبأتكلا اله نم رشع كلاثلا لصفلا رظنا (15)

 هتميق تناك يذلا يقيبطتلا لمعلا تالاجم ىف كشلل ةينوتوينلا مولعلا ضرعتت مل (16)

 .امامت ةحضاو ةيركسعلاو ةيداصتقالا

 .باتكلا اذه نم رشع ثلاثلا لصفلا رظنا 017)
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 .ةايحلا وأ .ملاعلا حور نع ربعي ام ىلإ تعس دقو . .ةبسدح ةيلمأت تناك
 اهضعب ءايشألا عيمج حمدي ىذلا رارسألاب عفلملا يوضعلا داحتمالا نعو
 حوضوب وأ ةقدب ًاّيّمك ءاهسايق رذعتي يتلا رومألا نم نم ًاريثكو 2( ضعبب
 ىللعو ءةيلالا ةيداملا لع اخراص ادرمت تناك امنأ عقاولاو .يتراكيد
  هتايلع يف .ميظعلا هتوع ردهأ لفو هسقت لقعلا لع انايحأو ؛ نتوين
 .تايرصبلا ملع يف نتوين ةيرظن دينفت ةلواحم يف هتقو نم ًاربتعم ابناج
 ريسفت عيطتست ال ةيرظنل حايترالا مدعب هساسحإ كلذ ىلإ هعفد دقو
 اذه لثمل ناكو .ةملظلاو ءوضلا لوصأ نيب ب لغعافتلا ساسأ ىلع ناولألا

 ثيح «" كينكتيلوب لوكيإلا" يف ١ للألاو ةشهدلا ىلع ثعبي نأ ْْيَرلا
 ,(<عماعم) رلُبكل رمتسملا ناللألا ٌليضفت كانه ءاملعلا مهف ىلع ىصعتسا
 لماكلا حضاولا َنيبلا ءالجلا ىلع ؛ةمهبملا ةينطابلا ةيفوصلا ءابعأب لقتمل
 م ىف قلاغملا كنف نأ ءرملل ىتأتي فيكف .نتوين (2 1 ءامام) ئدابم يف
 : ([.هىءعمج 01ععم) نكوأ زنرول هلوقي

 ءاهسفن نع ىدبألا اهريبعت يف رّهظَُمتت هتابح وأ هللا لامعأ نإ'
 ايجراخ مسقنن ىهو «ةيئانثلاو ةينادحولا اهتاذ ىف ىدبألا اهلمأتو

 ةوقلا يه ةيضقانتلا ةيناطقتسالاو . . .اعم نأ يف اهتينادحو ىلع ظفاحتو
 لعف ةيببسلا .باطقتسالا نوناق وه ةيببسلا نوناقو .. . ملاعلا يف ىلوألا
 مث نمو ٠ . .ملاعلا يف ةكرح لوأ يف ٌرّدجتم يسنجل عوزنلاو .ديلوتلا
 :ءايحالاو ةنّدؤملا ىلإ ىلوألا يضفت : : نيتروريس ءيش لك يف نإف
 2059" مدتلاو لومشلا ىلإ ةيناثلاو

 فوفو نإ !ءالحلاو حوضولا نع دعبلا لك ةليعب تاالوقم كلتو

 ناك ىذلا . لغيه مهف نع أزجاع (3 رم [؟15ةعالز لسار دنارترب
 نم ركفم در ىلع ًاحضاو الاثم حرطي ؛ ءةمهبملا ةغللا هذه لثمب ثدحتي

 ؟عمطعب طزمصعإل 8لدقهمب 4 1115101: 0] الو 5 عاوجعمو» زلوم تير عراك 0 )15( 

 5 عزرا ]نع 1 مايعأا (آ م00: 1011605 جدل 1< هعمم وحبل, 1953), م. 6
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 ةهج نمو . .ةيباطخلا ةلضعملا هذه لثم ىلع رشع نماثلا نرقلا يّينالقع

 ةفسلفلل نانيدم اممأب حيرصلا زلغنإو سكرام رارقإ نإف .ىرخأ

 .لوقلا ةلفان نم وغل درجم تسيل اهنأ ىلإ انهبني نأ هنأش نم 2” ةيعيبطلا

 لب ءبسحف ًايملع ًادهج جتنت ل يهن .ةلاعفو ةيددجم تناك اهنأ ىلإ لب

 ةيناملالا ةيعمجلا " سيسأتب نكوأ زنرول يفتكي ملف .ًاضيأ ةرمثم حئاتن

 لب «(10ءاناكءادع ل26 10-1ه5ءطعت عاومتصتساانطع) "”ةيعيبطلا ةفسلفلل

 تبعل دقو . 'يملعلا مدقتلل ةيناطيربلا ةيعمجملا" مايقب اضيأ ىحوأ

 :ءايحألا ملع يف ايالخلا ةيرظن ريوطت يف ارثؤم ارود 'ةيقيطنمورلا'

 ةّنجألا ملعو «ةيناويحلاو ةيتاسلا بلا ملع يف ًاريبك اماهسإ تمهسأو

 .مولعلا عيمج يف ةيروطتلاو ةيحيراتلا رصانعلا نم ريثكو «ةغللا هقفو

 دق «ءامحألا ملع وهو « لضململا اهناديم يف ةيقيطنمورلا نأ عقاولاو

 دولك اهفاضأ ىتلا ةقحاللا ةمراصلا ةيكيسالكلا تاللخملا نم تدافتسا

 فئاظو ملع سسؤم وهو «(1813-1878) (61دستلع 8ءعصقتل) درانرب

 لوح نييعيبطلا ةفسالفلا تالمأت نإف «ةيناث ةهج نم .ثيدحلا ءاضعألا

 مدقتلا نم تززع دق «ةيسيطانغملاو ءابرهكلا لثم ةضماغ تاعوضوم

 لفاعم نم تيقب يتلا ةيئايميكلا  ةيئايزيفلا مولعلا يف ققحتم يذلا

 نغاهنبوك يف ديتسروأ نايتسيرك زناه فشتكا دقو .ةعينملا ةيكيسالكلا

 رايتلا ىلع ةيسيطانغملا راثآلا حرش امدنع نيلاجملا نيذه نيب ةقالعلا

 ىلح .؛ةدحاو ةيجهنم يف اجمدنت مل امهنأ ريغ ٠ .لعملاب ملعلل ىئابرهكلا

 ةلخاادتملا لوصألل هريغ نم ًاكاردإ رثكأ ناك ىذلا سكرام ركف ىف

 راكفأ ةأشنل ازفاح مومعلا ىلع ةيقيطنمورلا ةيراقملا تناك دقو .هريكفتل

 ريغ .ملعلا ةحاس نم «رمألا رخآ «تبحسنا نأ ىلإ ةديدج تاقلطنمو

 .ةرتفلا كلت ىف اهلهاجت ىغبني ال هنأ

 نإف ءافرص ًايملع ًازفاح اهفصوب اهلهاجت نكمملا نم نكي مل اذإو

 ( 1[ علم نع) حاب رويفو (,7-4717):هط7ع) خنيرهود دض زلغنإ فل وم نمضتو (19)

 .نتوين دضو رلبيك نع كلذك «ةيعيبطلا ةفسلفلا نع ًاظفحتم ًاعافد
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 نوربتعي نيذلا «ءارآلاو راكفألا يخرؤم بناج نم اهلامهإ رذعتملا نم
 نأ انعسوب سيلو .ةيخيرات ٍتارثؤمو ٌقئاقح ةفئازلا ةهيفسلا ًءارآلا ىتح
 .ةقالمع ةيفاقثو ةيركف تايصخش ىف ترثأ وأ توهتسا ةكرح لفغن
 ءايتسالا مهفتن نأ اننكميو .باشلا سكرامو .ءلغيهو «هتوغ لثم
 نرقلا يف ملاعلا ىلإ "ةيكيسالكلا" ةيسنرف  ولغنألا ةرظنلا نم قيمعلا
 اهراكنإ نكمي ال ةرابج تازاجنإ ةرظنلا هذه تققح دقف .رشع نماثلا

 اهتادييقتو ةرظنلا هذه قيض نأ ريغ .عمتجملا يفو مولعلا ناديم يف
 نإ .ةيسنرفلاو ةيعانصلا نيتروثلا ةرتف لالخ ةدرطم ةروصب حضتت تناك
 لضفأ ةروص مسر اهَقْفو نكمي يتلا طورشلا نيبتو ,دويقلا هذه كاردإ
 امك .لعفلاب ملاعلا اذه ءانب ينعي ال «ليلحتلاب ال سدحلاب ءىلاعلا ءانمل
 ةفسالفلا اهحرط ىتلا ةيلدجلا «ةلخادنملا .ةيروطتلا ملاعلا ىؤر نأ
 تضرع اهنأ الإ .ةميلسلا تالداعملا الو نيهاربلا مدقت ال «نويعيبطلا
 ةيئايزيفلا مولعلا يف ىتح ةيقيقح تالكشمل لب «ةيقيقح تالكشل
 :مولعلا ملاع ىلع تأرط يتلا تادادتمالاو تاالوحتلل تدهمو ءاهسفن
 «تربع دقو .هيف شيعن يذلا ثيدحلا ىملعلا ملاعلل سسألا تعضوو
 تريغ ىتلا ةجودزملا ةروثلا اهتكرت ىتلا راثالا نع .ةصاخلا اهتقيرطب
 ْ " .ةيرشبلا ةايحلا يف بناوجلا عيمج
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 رشع سواسلا لصفلا

 بلق يف تدلو ىتلا ةحّيقتملا ةحرقلا امه ايراتيلوربلاو زاوعالا نإ"

 ءابطألا نإ ؟اهنم ءافشلا نكمي له ءىرت .ةثيدحلا لودلا

 .. . .ًايلك اهمادعإو ةمئاقلا ةلودلا ةينب ريمدت نوحرتقي نييعويشلا

 نإف .فرصتلا ةصرف ءالؤهل تحيتأ اذإ هنأ ىه ةدكؤملا ةقيقحلاو

 ىلإ «ةيعامتجا ةروث ىلإ لب «ةيسايس ةروث ىلإ يضفي نل كلذ
 قيرطلا كلذ دهميس لهو .ةقبطم ىضوف ىلإو «ةيكلملا ىلع برح

 ؟ةيعامتجاو ةيقالخأ سسأ ةيأ ىلعو «ةديدج ةيموق لود ةأشنل

 هب موقتس يذلا رودلا امو ؟لبقتسملا نع باقنلا فشكيس نمو

 «ىطاشلا ىلع سلجأس" :لوقي ميدقلا يسورلا لثملاو ؟ايسور

 ."حيرلا رظتنأو

 . ''”(1847) ايسور . . .لوح تاسارد «نزواثسكاه

 مس عاندأ وضع آان 1[! دحاطحب سة ءتد- ف ططعسطتتتعي, ىايوتعم ةطم» لو (1)

 171116711 كالك1 2:10, لفك ]آه ا/[عئ]عطعرت ريد ةمعطعلمدولم»ع لزم زنق[ عالم 11717161214719 ©

 رعيودكامت» لك, 3 7015. (ةدصم مانع: طفطمب 52-1847)ب ممل ب رت. 156-57
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 .1789 ماع ملاعلا ةلاح ضارعتساب باتكلا اذه انأدب دق انك
 فصن ةياهن ىف ماع نيسمح وحن دعب هيلع ةرظن ءاقلإب نآلا متتخنلو

 .نيحلا كلذ ىتح لجسملا ةيرشبلا خيرات يف ةيروث رثكألا نرقلا

 تاصخلاملاف ." ليضعتلا لعفأ رصع' وه رصعلا اذه ناك دقل

 تاباسحلا رصع يف تلواح يتلا ةديدجلا ةديدعلا ةيئاصحإلا
 فورعملا ملاعلا يف ةفلتخملا بناوجلا عقاو لجست نأ اذه تايئاصحإلاو
 تناك اهسايق نكمي ةيمك لك نأ ىلإ ءقحب .ءصلخت تناك ””كاذنآ
 فورعملا ماعلا ةطيرخ تناكو .كلذ لبق هيلع تناك امم (لقأ وأ) مظعأ

 نم هيلع تناك امم َمظعاو عسوأ تاللاصتالا نم ةكبشب طبارتي يذلا

 نم رثكأ ىف ةءامكو ةعرس رثكأ ماعلا فارطأ أ ديب اصاوتلاو .لبق

 هل قباس ال ىوتسم ىلإ كاذنآ عفترا دق ملاعلا ناكس ددع ناكو «ةيحان
 .ةقوبسم ريغ ةعرسب ةمخضلا ندملا ددع معاضتو .قالطإلا ىلع

 نرقلا نم تانيعبرألا يفف ؛ةيكلف ٍتايوتسم ىلإ يعانصلا جاتنإلا لصوو
 نم نط نويلم 640 وحن ضرألا نطاب نم جرختسا ءرشع عساتلا
 ةيلودلا ةراجتلا مجح الإ ىوتسملا اذه ىلع قوعتي و .يرجحلا محفلا

 هينج نويلم 800 وحن غلبتل ؛ |780 ماعلا ذنم تارم عبرأ تفعاضت يتلا
 ةباللص لقألا تاالمعلاب ريثكب كلذ نم ىلعأ ةيلام ةميقو . ينيلرتسإ

 .ارارقتساو

 ةفرعملا قافا تعسن داو .لبق نم اهغلبي يي ىل ةورذ ملعلا مدقت غلبو

 تاروطت نم هيف يرجي ام ىلع ملاعلا ونطاوم علطاو .دوهعم ريغ ًاعاستا

 [!800 نيماعلا نيب ةرتفلا يف عونلا اذه نم ًايسيئر ًاصخلم نيسمخ وحن رشن (2)
 ,ناكسلا دادعت لثم) تاموكحلا اهرشنت تناك ىتلا تاءاصحإلا كلذ ىلإ فاضي .1548و

 تالاجملا ىف ةديدملا تالجملا نم ديدعلا وأ ء(كلذ لإ امو ءةيمسرلا تاقيقحتلاو

 .ةيئاصحالا لوادجلاب ةلفاحلا ةيداصتقالا وأ ةيصصختلا
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 ىف ةرداصلا بتكلا ددع زواجتو «ةفيحص فالآ ةعبرأ ىلع وبري ام ربع

 سمح نم ًاماقرأ ةلحتملا تايالولاو ايناملأو اسنرفو ايناطيرب نم لك

 «ةيرشبلا تاعارتخالل ينايبلا طخلا دوعص مظاعت أمك .ةنسلا يف تاناخ

 (1782-1784) دناغرأ حابصم داكو .ةلهذم ةجرد ىلإ .ىرخأ دعب ةئس

 تيزلا حابصم ذنم ةيسيئر ةروث لوأ نوكي نأ كلذ لبق كشوأ دق

 عناصمب فرعت تناك يتلا ةلئاهلا تاربتخملا تأدب امدنع «ةعمشلاو

 ضرألا تحت تدتما يتلا بيبانألا نم ةكبش ربع اهجاتنإ قفدب زاغلا

 ماعلا ذنم ندنل :ةيسوروألا ندملا يف اهدعب رشتنتو 27 اماعملا ءيىضتل

 نم ًارابتعا ةيئانلا ينذيس ىتحو «1819 سيرابو .«1818 نلبدو «7

 داك فاش ةفورعم ىئابرهكلا سوقلاب ةرانالا تناكو .1841 ةنس

 ارتلجنإ طبريل ندنل يف اهتقو ططخي (11/هةاقاهد) نوتسّنيو روسفوربلا

 تقولا يفو .«فارغلتلا) قربلل يرحب يئابرهك طخ قيرط نع اسنرغب
 ةيديدحلا ةكسلا نومدختسي سانلا نم أنويلم نوعبرأو ةينامث ناك ءهسفن

 ءاسنلاو لاجرلا ناك امك .(1845) ةدحاولا ةنسلا يف اهدحو ايناطيرب يف

 لولحب ليم فالا ةتسو .1846 ماع ليم فالا هنالث ىدم ىلع نوك رحتي

 ءةدحتملا تايالولا يف ليم فالا ةعستو ءايناطيرب ىف 1|[ 0 ماعلا

 رزجب ابوروأو اكيرمأب ابوروأ لصت ةيراخبلا نفسلا ت تامدخ تناكو

 .دنهلا

 نم نأ عم ؛ .متاق بناج اهل ناك تاراصتنالا هذه نأ يف كش الو

 انل فيكف .ةزجوم ةيئاصحإ لوادج يف بناحلا كلذ ديدحت عاطتسملا ريغ

 لق ةيعانصلا ةروثلا نأ وهو . مويلا دحأ هركني ال ام ءأيمك رّوصن نأ

 ىدبتي ناك امك .خيراتلا ىدم ىلع هيف ناسنإلا شاع ملاع حبقأ تقلخ

 يف بابضلاب ةقراغلا ةرذقلا ةءويوملا ةمتعملا ةيفلخلا عراوشلا ىف

 نم ءاسنلاو لاجرلا نم ةفلؤم ًافالآ اهعالتقا روصن فيكو ؟ تسشنام

 اهكلمي يتلا نطقلا عناصم تناكو . 8 ماع حيباصملا هذه تاوو نوتلوب لخدأ (3)

 . |[ 5 ماعلا نم اراتعا مّرْضَم فلأ ةمئاد ةروصب مدختست رتسشنام ىف (1.6©) يلو سسليف
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 نم «هيف نوشيعي اوحبصأ نيذلا ةساعتلا ملاع يف .مهنامرحو ءمهروذج
 انلإف .كلذ نم مغرلا ىللعو ؟روصعلا ربع مهيلإ تردحن ىتلا تاعانقلا
 نأب مهّتقثو مهميمصت نرقلا كاذ تانيعبرأ يف مدقتلا ةأعدل رفغنس
 .ىرخأب مالسلاو «ديب ةّيندملا ٌةلماح ءمامألا ىلإ ًامدق يضمتس ةراجتلا '
 وه كلذو ؛"ةمكحو ةداعس رثكأو لضفأ لبقتسم ىلإ رشبلا دوقتسو
 ةرابعلا هذهبم ىلدأ ىذلا نوتسريملاب دروللا يناطيربلا ءارزولا سيئر فقوم
 :هلوقب اهمتتخا مل ةكلح نينسلا رثكأ يهو 21842 ةنس ةيدرولا
 رثكأ يف رقفلا دوجو ركنيل دحأ نكي مو 40 ةدارإ هذه . . . يديس"'

 كلذ عمو .اقمعو اعاستا دادزب هنأ نوريثك ىأرو .عزملل ةأعدم هروص

 ادامتعا .لوقي نأ ام قاشت نيبنالقعلا نييقارملا رثكأ عسوب ناك له ءهلك

 لاوحألا نإ .مولعلاو ةعانصلا تاراصتنا اهب ساقن ىتلا ريياعملا ىلع
 كاذنا تناك امم وأ «ءىبضم تقو يأ يف هيلع تناك ام اوسأ تناك ةيداملا

 ةمهتلا نأ ريغ .ىفنلاب ىه كلذ نع ةباجإلا ؟ةيعانصلا ريغ نادلبلا ىف

 ىت لضفأ نكت مل ءارقفلا نيحداكلا ةلاحف .ةعطاق لئالدلاو «ةيساق تناك
 مم أوسأ نايحألا ضعب يف تناك اهنإ لب ؛ملظملا يضاملا يف هيلع تناك
 هذه اوذري نأ مدقنلا ةاعد لواح دقو .مايألا كلت يف ءامحألا ةركاذ هيعت

 عمتجملا تايلمع يف ذ نمكي نكي مل كلذ يف ببسلا نأ ىوعدب ةمهتلا
 ماظنلاو :عاطقإلا ناك يتلا ليقارعلا يف لب «ديدجلا يزاوجروبلا
 لماكلا يداصتقالا عورشملا قيرط يف اهنوعضي ةيطارقتسرالاو .يكلملا
 وه ببسلا نأ نودقتعي ددحلا نويكارتشالا ناك .«كلذل ًافالخو .ةيرحلا
 بعاتملا هذه نأ ىلع اقفتا نيبناجلا نأ ريغ .اهسفن ديدحلا ماظنلا تايلمع
 هنأ ىري لوألا فرطلا ناكو .غولبلاو ومنلا مالآ نم رثكأ تسيل اهلك
 ناك امنيب «ةيلامسأرلا راطإ يف تابوعصلا هذه ىلع بلغتلا متيس

 [1جمووتل, “16 عطب 1842,” زمن هجهممل4ل ههطتمعمم, ةانعع ا؟دعمصتت ةطل هطم )4

 0م ةعطعتمب كرة عم هجن از ]ا ءام»ةهياكأ ل 01 نوأ اطل هك ]معاملتك (ط 60201013:

 ىلا ةحسمنآ ]و11 هل 0: »لعوب الها 51. 1/42 12:5 115655 1961). 5. 2
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 نأ امهداقتعا يف نيّقحم اناك نيبناجلا نأ الإ .يأرلا هفلاخي يناثلا فرطلا

 ىف ناسنإلا هققح يذلا مدقتلا لداعي ايدام ًائسحت تدهش دق رشبلا ةايح

 .ةعيبطلا ىوق ىلع ةرطيسلا

 يف ملاعلل ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةينبلا ليلحتلاب لوانتن امدنع

 انجرد يذلا ليضفتلا لعفأ نع ىلختن اننإف ءرشع عساتلا نرقلا تانيعبرأ

 .اظفحتو اعضاوت رثكأ ريياعم ىلإ هنع لدعنو ءنآلا ىتح همادختسا ىلع

 :ًاعاقب ةمث نأ عم .نيحالف اولاز ام اوناك كاذنا ملاعلا ناكس لج نإ

 .ةعارزلا سرامت يتلا يه ةريغص تايلقأ اهيف تناك ءايناطيرب لثم

 امك «فايرألا ناكس زواجت لع كشوت ةيرضحلا تاعاطقلا تناكو
 ريغ كانه نكي ملو .1851 ماع ناكسلا دادعت يف ىلوألا ةرملل ثدح

 21815 ماع ايمسر قيقرلا ةراجت تيغلأ دقف ؛ديبعلا نم ًايبسن ةليلق دادعأ

 ةينابسإلا تارمعتسملا يفو 21834 ماع ةيناطيربلا تارمعتسملا ىفو '

 دنهلا رزج تناك اميفو .اهدعب وأ ةيسنرفلا ةروثلا ناّبإ ةررحملا ةيسنرفلاو

 ريغ رزجلا ضعب ءانثتساب ءاينوناق ةرح ةيعارز ةقطنم كاذنآ ةيبرغلا
 نم نينثا يف اهعسوت ءايددع «قيقرلا ةراجت تلصاو دقف «ةينوناقلا
 ناكو .ةدحتملا تايالولا بونجو ليزاربلا امه «ةيقابلا ةنيصحلا اهعقاوم

 لك ناضراعت اتناك نيتللا ةراجتلاو ةعانصلا مدقت عسوتلا كلذ زفاوح نم

 ةراجت لعج يمسرلا ميرحتلا نأ امك .سانلاو علسلا ةكرح ىلع ديق

 بونج يف يعارزلا لماعلا رعس ناكو .احبرو ةيبذاج رثكأ قيقرلا
 حوارتي ام ىلإ دعاصتو .85 ءاع رالود 300 وحن ةدحتملا تايالول
 يف ديبعلا ددع عفترا امك .*””1860 ماع رالود 1800و 1200 نيب

 نويلملا فصنو نينويلم ىلإ 0 ماع فلأ ةئمعبس نم ةدحتملا تايالولا

 كلذ ىتح اوناكو .1850 ماع فلأ يتئمو نييالم ةثالثو 21840 ماع

 قطانم يف عيبلل نوئيهيو َنوُبَرَي مهنكلو ءايقيرفأ نم نوبلجي نيحلا

 [كعادمتل ظعوصلمم المصحوب 1 نهءاممعلام هز فسمع ءمس ]111 مبوب (1 تجب الوجع (5)

 آ131طعتم [1953]), م. 515 ةصل 16.
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 نوعابيو .«ةدحتملا تايالولا ىف ةيدودحلا تايالولا ىأ «قيقرلا كالمتسا
  .عاستالا ديازتملا نطقلا مازح يف لمعلل

 ريدصت ىلع ةمئاقلا ديبعلا هابشأ ةراجت تطشن «كلذ ىلإ ةفاضإو

 يدنهلا طيحملا يف ركسلا بصق رزج ىلإ دنهلا نم ' نيدقاعتملا لامعلا '
 .ةيبرغلا دنهلا رزجو

 يغلأ دق «نيحالفلل ينوناقلا قاقرتسالا وأ .ةرخسلا ماظن ناكو
 ةبسنلاب ًائيش ينعي نكي مل كلذ نأ عم ءايوروأ نم ةعساو قطانم ىف

 لثم «.ةيديلقتلا فزعلا ةحالف قطانم يف فايرألا ءارقمل ىلعفلا عف ةاولل

 يف ةيسيئرلا اهعقاوم يف ترمتسا ةرخسلا نأ ريغ سلدنلاو ةيلقص

 لوألا عسوتلا نم ةلح رم دعب ءتلظ ٠ نيرخسملا دادعأ نأ عم ءابوروأ
 رشع ذحأو نييالم ة ةرشع نيب حوارتي ام دودح يف ايسور يف ةرقتسم

 عمو ."”ايبسن تضفخنا اهنأ يأ 8/1 ءاعلا دعب روكذلا نم ًانويلم
 .ىعارزلا قرلل افالخ «ةيعارزلا ةرخسلا نأ حضاولا نم ناك .كلذ

 ةيداصتقالا اهدئاوف تذخأ أ دعب رمتسم تافخلا ةلاح يف تناك
 .نيحالفلا نيب درمتلا تالاح تدعاصت نأ دعبو .يجيردتلا صقانتلاب
 لامع نيب درمت فنعأ ناك امبرو .نرقلا كلذ تانيعبرأ ذنم اميس الو
 ةباثمب ناكو .1846 ماع ةيواسمنلا ايقيلاغ ىف ثدح يذلا وه ةرخسلا

 ىف ىتح نكلو . 8 ماعلا ' ةروث هب تءاج ىذلا ماعلا قاتعنالل ديهمت
 ديب ةرتفلا ىف ةرم 148 نيحالفلا نيب درمتلا تاكرح تعلدنا ءايسور
 ,1844و 1835 نيب ةرم ةرشع تسو نيتئمو «1834و 1826 نيماعلا
 عوقو دنع اهتورذ تغلبو «1854و 1844 نيب نيعبرأو نامثو ةئمثالثو

 دادعأ ةدايز ىلإ (1762-1801) سلوبو «ةيناثلا نيرثاك دهع ىف ةرخسلا ديدمت ىدأ (6)

 ماع فلأ ةئمعبرأو نييالم ةرشع ىلإ فلأ ةئمنامثو نييالم ةثالث وحن نم روكذلا نيرخسملا

 ممر ][؟ةصمتتعط آاهممط عاطعملعو, 8 داوم نإ ]7ع ]ل هل منتما لعمل10711ز 01 رظنا .[ 8511

 ريو خم رام ]917 مممماسمم, اةسصفامتعل ط9 ]. 31. [عطصقم (83لعالا 72011

 اى وعستللاوم, 1949), مم. 273-14
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 20161 ماع قاتعنالا تقبس يتلا ةريخألا تاونسلا يف ًادرمت 4

 ناك امم لقأ ريغت +تاأرط «يعامتجالا مرهلا نم رخآلا بناجلا يف

 يتلا نادلبلا يف الإ ءضرألا كالُم نييطارقتسرألا عاضوأ ىلع ًاعقوتم

 ةمث نأ يف كش الو .اسنرف لثم «ةرشابم ةيحالف تاروث اهيف تثدح

 لثمت ضرألا كالم ةقبط اهيف دعت مل ءةدحتملا تايالولاو اسنرف لثم ءانادلب

 دق «دليشتور ةلئاع لثم .ءالؤه ناك اذإ الإ) عمتجملا يف : ءارث رثكألا ةئفلا

 ىلإ مهمامضنا لثمت ةمالعو ًةراشإ اهيف نأل بزعلاو تاعاطقالا !ورتشا

 ايناطيرب يف ىتح «ةورثلا زيكرت حيتافم تناك دقف .(ايلعلا ةقبطلا فوفص
 يف نطقلا عرازم باحصأ نأ امك «ءالبنلا يديأ يف «نرقلا تانيعبرأ يف

 عمتجملا لئامت ةهوشم ةقبط مهسفنأل اوقلخ ةدحتملا تايالولا بونج

 'ناسرفلا " تائف نع توكس رتلاو هبتك ام ةاحوتسم «ىطارقتسرألا

 نم اوققح يتلا حونزلا ةراجتب اهل ةلص ال ىرخأ تاعامجو : ةيقيطنم و رلا

 تناك نيذلا جادوألا يخفتنملا نيينارهطلا نيعرازملاب الو «ةورثلا اهءارو

 ةسمللا هذه تناكو .نيمسلا ريزنخلا محلو ةرذلاب ةلفاح مهدئاوم

 دمتعي مهلخد ناك دقف ؛رييغتلا بناوج ضعب اهتحت يفخت ةيطارقتسرألا
 ىتلا تاراقعلاو مهسألاو علسلا ةراجت ىلعو «ةعانصلا ىلع ةديازتم ةروصب

 .ةرقتحملا ةيزاوجروبلا ةقبطلا اهنع تلخت

 نأ ريغ «لاحلا ةعيبطب ' ىطسولا ةقبطلا" ليخادم تديازت دقو

 لخدلا ناك . 101 ماعلا يفف .ادح اريبك نكي مل ةئفلا هذه دارفأ ددع

 اهينج نيسمخو ةئم نم برقي بئارضلا يعفاد نم فلأ ةئم وحنل يونسلا

 اهحلاعن ىتلا ة ةرتعلا ةياهن عم دادزا دق مهددع نوكي دقو ؛ ًاينيل رتسإ

 ددعلا عفري امم «ةريبكلا تالئاعلا بابرأ نم ”فلأ 340 ىلإ لصيل

 21 وحن مهددعو «ناكسلا ىلامجإ نم نويلملا فصنو نويلم ىلإ ىلامحإلا

 .3/0 ص «ءهسفقن ردصملا : رظنا (7)

 لووامط (نطقتاعع ةذاممحم, 8:11 زى: امعمرومو نس 2,موعمب (آرمملممت 1. 5 آب! (8)

 دلل تحملت, 1920), م. 431 ةص0[ 5
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 لع شيعل ين نيبغارلا ددع ناك ٠ عطل .1851(7) ة ةمسن نويلم

 تناك نم د ددع 00مل صعب ردمتو .ًادح ءايرثأ ال وه نكي

 .صخش فالأ ةعبرأب ةنسلا يف هينج فالآ ةسمخ نم رثكأ مهليخادم

 لا اله ضراعتي الو .نويطارقتسرالا مهيف نمي

 ار لدعملا 2 زواجتتت ع " لس ولا ةقبطلا" ةبسن نأ انريدقت يفو
 .مومعلا ىلع كلذ نم لقأ تناك امبر لب ءىرخألا نادلبلا يف

 ةديدجلا ايراتيلوربلا اهيف امب) ةلماعلا ةقبطلا تناك .لاحلا ةعيبطبو
 نم عرسأ ةروصب تمانت دق (ةيديدحلا ةكسلاو «مجانملاو «عناصملا يف
 ال _ فالالا تاكم زواجتت نكت مل ايناطيرب ىف ابنأ الإ ءريثكب اهريغ
 يللامجإ عم ةنراقملاب ددعلا اذهل هبؤي الو .تاللاحلا نسسحأ يف - نييالملا

 رؤبو ايناطيرب يف الإ ةمظنم ةوق اونوكي مل لامعلا نأ امك .ملاعلا ناكس
 ةقيطلا هذهل يسايسلا ذوفنلا نأ ريغ .ىرخأ قطانم يف ةطيسب ةيلامع
 .اهتازاجنإ وأ اهمجح عم بسانتي الو ءًاميظع ءانيأر امك ءناك

 تاعقوت ى 5 وسسم لود ناك ولو ءاضيأ أزراب الق 2 تدهش دق ماعلا

 ىه تلظ ةيكلْلا نأ كلذ ؛1800 ماع (نيمئاشتملا وأ) نيلئافتملا نيبقارملا
 ءةيكيرمألا ةراقلا ادع ام ءلودلا نم ىمظعلا ةيبلغألا يف مكحلا ماظن

 ىف مهفينصت نكمي نحن درف لك نأ انضرتفا اذإ اننأ الإ .ةيطابتعا تاريدقت هذه (9)
 ةملدخلا' يف تاالماعلا ءاسنلا دنع نإف .لقآلا ل اع لحاو مداخب ظفتمم ناك ىطسولا ةقبطلا

 دحلا نم ريثكب رثكأ وه ام انيطعيس أفلأ نيعبسو ةعبرأو ةئمتس وهو «ل85ا ماع ' ' ةيلزنملا
 تناكو) افلأ 50 وهو ةاهطلا نم ىندألا دحلا نمو ".١ ىطسولا ةقبطلا" يف رسألل ىصقألا
 .(ابيرقت ةلئثامتم تاربدملاو تامداخلا دادعأ

 ةلجملا يف (17ةالنه» ظهص) راف مايلو ز :رابلا يئاصحإلا ملاعلا نيمختلا اذه در وأ (10)
 102 ص .(1875) ( 5111511 هم 1 0111710/) ةيئاصحإلا
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 .ةيروطاربمإ تناك (ليزاربلا يهو) كانه ىربكلا لودلا ىدحإ نإ لب

 ديلاقتلا «لقألا ىلع ءتبرج (كيسكملا ىه) ىرخأ ةلود نأ امك

 نم ةرتفلا يف (لوألا نيطسغأ) ديبروتيإ لارنجلا دهع ىف ةيروطاربمإلا
 اهيف امب «ةيبوروأ كلامم ةدع رابتعا نكمي هنأ حيحصو .1833 ىلإ 2

 ةيكلملا ةمظنألا نأ ريغ «تقولا كلذ يف ةيروتسد تايكلم ءاسنرف

 ىلع مازحلا اذه قاطن جراخ ءاحنألا عيمج يف ةدئاسلا يه تناك ةقلطملا

 الود نأ كلذك حيحصو .يسلطألا طيحملل ةيقرشلا لحاوسلا دادتما

 ةروثلا رامث نم تناكو «نرقلا تانيعبرأ لولحب تأشن دق تناك ةديدج

 .ةينيتاللا اكيرمأ يف لودلا نم ةنفحو «نانويلاو ءايبرصو ءاكيجلب لثم
 ديعب دح ىلإ تناك اهنأل) نأش تاذ ةيداصتقا ةوق تناك اكيجلب نأ عمو

 ةيروثلا ةلودلا نأ الإ «*''(ىربكلا ةيسنرفلا اهتراج ةاذاحمب كرحتت
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يهو 9 ماع ةمئاق تناك اهنيب مهألا

 يف ةسفانم ةلود ةيأ بايغ يه ىلوآلا :نيتلئاه نْيتزيمب عتمتت تناكو

 ةيكيرمألا ةراقلا ربع اهعسوت نود لوؤحلا ىلإ ىعست وأ لواحت دق راوحلا

 ةقطنم ةدحتملا تايالولل تعاب دق اسنرف تناكو .ىداهلا طيحملا هاجتاب

 ةزيملاو .1803 ماع "انايزيول ةقفص " كاذنآ يمس ام يف ًةحاسم اهيزاوت

 يف اهتكراش دقو .ةداعلل قراخلا يداصتقالا عسوتلا لدعم يه ةيناثلا

 نم «لاغتربلا نع اهلاصفنا دعب «تجن ىتلا ليزاربلا ىلوألا ةزيملا

 اكيرمأ نم ربكألا بناجلاب ةيروثلا بورحلا نم ليج هقحلأ يذلا مدرشتلا

 .دعب تلغتسا دق نكت مل دراوملا نم اهتورث نأ ريغ ؛ةينابسإلا

 تديازتو تمظاعت ةريبك تااريغت تثدح هلك كلذ نم مغرلا ىلع

 لمق .ه وحسل وأ 150 ماعلا دنم مخز نم اهفنتكا أم ءارج ةرهاظ هروصب

 ةقيطلا تاعلطت ىبلت ةلدتعم ةيلاربيل ريتاسد 0 ةروث تثدحتسا

 ريتاسدلا هذه نأ عمو .ةيبرغلا ابوروأ يف ةيسيئرلا لودلا يف ىطسولا

 .اسنرف ىلإ ًابيرقت هلمكأب ديدحلا ناضقو محفلا نم اكيجلب جاتنإ ثلث وحن رّدُص (11)
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 ةيداعم ءهسفن ردقلاب «تناك اهنأ الإ .ةيطارقميدلل ةئوانم تناك
 اهضرف طسو لولحو تايوست .كش نود .ةمث تناكو .ةيطارقتسرالل
 دققف .ىطسولا ةقبطلل ةلدتعملا تاعلطتلا زواجتت ةيريهامج ةروث نم فوخلا

 .ايناطيرب يف امك «ةموكحلا يف ٍلاع ليثمتب عتمتت ةكلاملا تاقبطلا تلظ

 حئارشلا ًاصوصخو ؛ةديدجلا ىطسولا ةقبطلا نم ٌةعساو ٌتاعاطقو
 اى ةمهملا اياضقلا ىفو ٠ .ندتم ليثمتب عتمتت :ًاناوفنع رثكألا ةيعانصلا

 تناكو «.2 هاعلا دعب فرصتلا ةيرحب نويناطيربلا نويعانصلا عتمت

 نييعفنلا تاعورشم نع داعتبالا قحتست ةرذلا نوناق ءاغلإ ىلع ةردقلا
 نأ يف كش الو .ةسينكلا لاجل ةيداعملا ةفرطتملا ةيروهمحلا مهتاحرتقمو

 ىف تناك (ةيلاكيدارلا ةيطارقميدلا ال) ةبوروألا ىطسولا ةقالطلا ةيلا ربيل

  ايناطيرب يف نوظفاحملا مهو  اهموصخ ناكو ءك”اذنا درطم د وعص

 عقاوم نوذختي «ىرخأ نكامأ يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا لوح نولتكتملاو
 .كاردإلا لك كلذ نوكرديو «ةيعافد

 نم مغرلا ىلع ًاريبك امدقت ةيلاكيدارلا ةيطارقميدلا تققح دقو
 ضرف يف تحلفأ .ءادعلاو ددرتلا نم ةنس نيسمح دعبف .هلك كلذ
 موختلا ناكسو نيعرا لا طوغض ء.ةدحتملا تايالولا ىف ؛ةيطارقميدلا

 ةيبوروألا ةروثلا تناك اميف :(1829-1837) نوسكاج وردنأ سيئرلا ىلع

 تديعأ .(1847) اهجلاعن يتلا ةرتفلا كلت رخاوأ يفو .اهاوق عمجتست
 .كيلوثاكلاو نييلاكيدارلا نيب ةيلهأ برح دعب ارسيوس ىلإ ةيطارقميدلا
 نيلدتعملا نييلاربيللا ىطسولا ةقبطلا دارفأ نم بسحف ةليلق ةلق نأ ريغ

 نويروثلا هب يداني امك .كاذ مكحلا ماظن نأ ذئنيح نودقتعي اوناك

 لوهسلا يف نيروسجلا نيجتنملا راغص حلاصم مدخيس ءاساسأ نويراسيلا
 نوكيس ماظنلا كلذ نأ يف نوكشي اوناك مهمأ امك . .ةيلبخلا ىطانملاو
 نم تامجه دض اهنع عافدلل ًابسانم وأ ةيلامسأرلل احلاص ًايسايس أراطإ
 نكت مل ىلاتلابو .رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرالا يف اهتاعد نم اوناك

 ةسايسلا ىف الإ .ودبي ام ىلع ةلمحلاابو .ةطورشم ريغ ةلماش ٌةروث ةمث

 اعضاخ رشع عساتلا نرقلا نم تانيعبرألا ملاع ناك دقف .اهدحو ةيلودلا
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 ةوق اهدعاست «ةيبوروأ ىوق ةنميهل ءايداصتقاو ًايسايس «ةيلك ةروصب
 .ةديازتملا ةدحتملا تايالولا

 ةوقلا نأ 1842و 1839 نيب ةرتفلا ىف نويفألا برح تحضوأ دقو

 تناك «ةينيصلا ةيروطاربمإلا يهو «ةيقابلا ةديحولا ةيبوروألا ريع
 .كانه نكت ملو .يداصتقالاو يركسعلا ناودعلا ةهجاوم نع ةزجاع

 وأ ةيبرح نفس عضب هجو يف فوقولا ىلع ةرداق ةوق ءودبي ام ىلع
 قوفتلا ناكو .سدقملا باتكلاو ةراجتلا اهعم لمحت ةيبرغ ةيركسع فبئاتك

 ام لعفيل يسايس فارشإ ىلإ ةجاحب نكي مل ثيحب ةوطسلا نم يناطيربلا
 مركتت تناك ام الإ «ءىرخأ ةيرامعتسا ىوق تيقب دق نكت ملو .ديرب
 تناكو .نييناطيربلل ةسفانم ةمث نكي مل امك «لمعلا ةيرحب هيلع ايناطيرب

 ىلع «ةيراجت عقاومو رزج عضب ىلإ تصلقت دق ةيسنرفلا ةيروطاربمإلا
 .رئازحلا يف طسوتملا رحبلا ربع اهذوفن ءايحإ لواحت تناك اهنأ نم مغرلا

 مهزكرم نم نييناطيربلا راظنأ مهجدحت تناك نيذلا «نييدنلوهلا نأ امك

 1 ءايسينودنإ يف مهذوفن اوداعتسا امدنع ةروفاغنس ىف ديدجلا يراجتلا

 ايوك ىلع ممترطيس نابسإلا داعأ امك .ةسفانملا ىلع نيرداق اودوعي

 .قحب .تلمهأ اميف ءايقيرفأ يف مهل ةضماغ بلاطم اوددجو «نيبلفلاو

 نيتنجرألا ىلع ةيناطيربلا ةراجتلا ترطيسو «ةيلاغتربلا تارمعتسملا

 ةرمعتسملا كلذكو «ةدحتملا تايالولا بونجو .ليزاربلاو «ةلقتسملا

 ناكو .دنهلا يف ىرخألا ةيناطيربلا تارمعتسملاو ءابوك يف ةينابسإلا
 لب «ةدحتملا تايالولا لامش ىف يوق روضح ةيناطيربلا تارامثتسالل
 ىلع ملاعلا خيرات يف ثدحي مو .ةيداصتقالا ةيمنتلا هتلاط عقوم لك ىف

 ىف ايناطيرب تلعف امك ةيملاعلا اهتنميه ةدحاو ةلود تضرف نأ قالطالا

 يتلا ىمظعلا تايروطاربمإلا نأ كلذ ؛رشع عساتلا نرقلا طساوأ
 «ةينيصلا تايروطاربمإلا اهنمو «ىضاملا ىف ةنميهلا هذه لثم تسرام

 دنم ثدحي ملو .يميلقإ راطإ يف كرحتت تناك .ةينامورلاو «ةيمالسإلاو

 ىف ال «ةلثامم ةنميه ضرف ىف ةدحاو ةوق تحجن نأ نيحلا كلذ

 ةيأ عسوب نكي مل هنأل ؛روظنملا لبقتسملا وأ رضاحلا يف الو ءيضاملا
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 ."ملاعلا لْغْشَم" بقل ءايرصح ءاهسفن ىلع قلطت نأ ةلود

 ىتحف .نايعلل ةحضاو «كاذنآ «تناك ايناطيرب رايمنا رداوب نأ ىلع
 .نوفيصحلا نوبقارملا نهكت ءنرقلا كلذ نم تانيعبرألاو تانيثالثلا ىف
 ةدحتملا تايالولا نأب «نزواثسكاهو ءليفكوت ود سيسكيلأ مهنمو
 يف مامضنالا نم .ةنكمم دراومو مجح نم امهل امب ,نانكمتتس ايسورو

 أبنت امك) اينالأ فقتسو ؛ملاعلا يف نيمأوتلا نيقالمعلا ىلإ لبقتسملا
 يف ةاواسملا مدق ىلعو ةسفانملا فقوم امهنم (1844 ماع زلغنإ كيرديرف
 عم ءاسنرف ريغ ملاعلا ىلع ة ةرطيسلل ةسفانلا يامن نم بحستت مو .ايوروأ
 نييناطيربلا ةلودلا َلاجر نئمطُت ةجرد ىلإ ًاحضاو نكي مل كلذ نأ
 .مهسجاوه نم ئدهت وأ مهريغو

 يناعي رشع عساتلا نرقلا نم سماخلا دقعلا ملاع ناك ءراصتخاب
 .ينغتلاو .ىداصتقالا رييغتلا ىوق تناك دقف .نزاوتلا مادعناو نللخلا

 رظن يف ىتح .مرصنملا نرقلا فصن لالخ تقلطنا ىتلا يعامتجالاو

 ىلإ ليبس الو .خيراتلا يف اهل قباس ال ةديرف ةرهاظ .حْدُسلا نيبقارملا

 تاريغتلا هذهل ةيسسؤملا جئاتنلا تناك ءىرخأ ةهج نمو .اهتمواقم
 يماظن لاوز .لاثملا ليبس ىلع .متحملا نم ناك دقف .كاذنا ةعضاوتم

 نيتاه تافلحم ءانثتساب) ًالجآ مأ الجاع ءًاينوناق ةرخسلاو قرلا
 ناك املثم .(دعب ديدجلا داصتقالا اهْلْطَي مل ةيئان قطانم يف نيتسرامملا
 نم ناكو .ةديحولا ةيعانصلا ةلودلا يه ايناطيرب ىقبت ال نأ متحملا نم
 تايكلملاو «ضرألل ةكلاملا ةيطارقتسرألا نأ اضيأ ةلاحم ال متحملا
 ةيزاوجروب اهيف ىمانتت تناك ىتلا نادلبلا عيمج يف رحدنتس «ةقلطملا
 لصوتلا متيس يتلا ةيسايسلا تالداعملاو تايوستلا عون ناك امهم «ةيوق
 ىلإ ًةفاضإو .ةيسايسلا ةطلسلاو .«ذوفنلاو «ةناكملا ىلع ظافحلل اهيلإ
 طاشنلابو «يسايسلا يعولاب ريهامجلا نحشت نأ متحملا نم ناك «كلذ
 امم «ةيسنرفلا ةروثلا هتفلخ ىذلا ثرإلا وه اذهو ءمئادلا يسايسلا

 نإ «ةيسايسلا ةطشنألا يف يمسر رودب مهستس ريهامجلا كلت نأ. ينعيس

 ريغتلا يف دوهشملا عراستلا رايتعالاب انذخأ اذإو .الجأ وأ الجاع
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 حضتيسف .ةيممألا ةيروثلا ةكرحلا شاعتناو «0 ماعلا دنم ىعامتجالا

 ."'””ةيسسؤملا اهتعيبط تناك امهم «تاريغتلا هذه ءاجرإ ليحتسملا نم نأ

انيعبرأ يف سانلا َرِعْشُي نأ هلك كلذ نأش نم ناك
 عساتلا نرقلا ت

 هب رعشي ام ريسفتل ايفاك نكي مل هنأ ريغ «يتآلا كيشولا ريغتلاب رشع

 ةيعامتجاالا ةروثلاب ديازتملا كاردالا وهو «ةفاك ايوروأ ءاحنأ يف عيمج ا

 ىلع رصتقي مل كاردإلا اذه نأ «ةظحالملاب ريدحلاو .عوقولا ةكيشولا

بهسم ةروصب هنع نوربعي اوناك نيذلا نييروثلا
 تاقيطلا ىلع الو .ة

 ريغتلا تاقوأ يف ءارقفلا ريهامج نم ٌةفيخ سجوتت تناك ىتلا ةمكاحلا

 لك كلذ نوكردي اوناك نيذلا مه مهسفنأ ءارقفلاف .ىعامتجالا

 .قايسلا اذه ىفو .هنع ربعت تناك ةملعتملا تائفلا نإ لب «كاردإلا

 اريرقت 1847 ماعلا ةعاجم لالخ مادرتسمأ ىف ىكيرمألا لصنقلا بتكي

 :هيف لوقي .ادنلوه نم مهروبع ءانثأ ناملآلا نيرجاهملا رعاشم نع

 ضعب ىلجتت ىتلا ةنهارلا ةمزألا نأ مهداقتعا نع نيعلطملا عيمج برعي '

 ةروثلا ةيادب لثمت ثيحب قمعلا نم ىه ةيلاحلا ثادحألا ىف اهرهاظم

 هذه يف مئاقلا عضولا رمدت نأ ءمهداقتعا يف «كشوت يتلا ةميظعلا

 130 ةنوكلا

 ءمتجملا نم ىقبت ام ىف ةمكئاقلا ةمزألا نأ ىلإ ابسألا دوعتو

دنع .نالا انيلع لهسلا نمو .ةليدج ةمزا زورب عم تنمازت ميدقلا
 ام

 نيذلا نييكارتشالا نأ دقتعن نأ نرقلا كلذ نم تانيعبرألا ةرتف رضحتسن

 فوس كاذنا ةيمتح ت ربتعا يتلا ةددحملا تاريغتلا عيمج نأ عبطلاب ينعي ال كلذ (12)

 .ةرحلا ةراجتلل لماشلا راصتنالا :لاخملا ليبس ىلع تاريغتلا هذه نمو ؛ةرورضلاب ثدحت

 ةينامورلا ةسينكلا وأ تايكلملا ضارقنا وأ «ةدايسلا تاذ ةيليثمتلا سلاجملاو «مالسلاو

 ال[ 2ءانق ]مع طحصمعال, 7716 ا! ![دسانم ل 187611071, 1860-1607: 4 طلواممرم م (13)

 1/16 0011111111112 5ع اا[ ءرجتعسأ هزل 1]رم السنا ت1م1ءو, 1801160 تخط 2 هدعورمل طخن مهاطحمت

 اة. ةءاطاعسدتط عع, ”1طننل طدلصتتمع ( تفس ط7108عع (11ةقدوعطتتسءأأك): وصول 11101011

 1[ ”معوور 1945), ص. 2
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 امنإ ءرصق مأ نامزلا لاط .ةيلامسأ رلل ةكيشولا ةيئاهنلا ةمزألاب اوئبنت
 نأ كلذ .ةيلبقتسملا تاعقوتلاو لامألا نيب نوطلخيو نوملحي اوناك
 اهشاعتنا ىلإ تدأ لب «ةيلامسأرلا رايهنا نع رفست مل ةقحاللا ثادحألا

 داصتقالا نأ قالطإلا ىلع احضاو نكي مل «تانيعبرألاو تانيثالثلا
 ةعفاد ةوق ءاهسفن يه «تناك تابوعص نم هضرتعي ام .الذيس ديدجلا
 .ةذجو ٌةيروث رثكأ لئاسوو بيلاسأب علسلا نم ةديازتم تايمك جاتنإ ىلإ
 اهيف دمخت ىتلا "نوكسلا ةلاح" نم نوفوختي ةرتفلا هذه ورظنم ناكر
 يرظنمل ًافالخ) اوناكو «مامألا ىلإ ًامُْدُق هب ريسلل داصتقالل ةعفادلا ةوقلا
 ءاهيف بير ال ةيتآ كلت نوكسلا ةلاح نأ نودقتعي (رشع نماثلا نرقلا

 لع اورقتسا دق (نوينوميس ناسلا يأ) ليقثلا عينصتلاو مخضلا ليومتلا
 لثمألا ليبسلا يه ةيلامسأرلا وأ ةيكارتشالا تناك اذإ ام لوح دعب يأر
 ساروه لاثمأ نإف .«ةدحتملا تايالولا يفو .يعانصلا عمتجملا راصتنال
 عسوتلاب نيدلاخلا نيرشبملا اودع نيذلا :(110,هعع (01:©اءإل) ليرع
 ىف اوناك «("باشلا اهيأ ًابرغ قلطنا" :فورعملا هفاته اوددرو) يدرفلا
 رارغ ىلع ءاوماقأ نيذلا مهو «ةيوابوطلا ةيكارتشالا ةاعد نم تانيعبرألا
 تناك اهنأل ءاهل اوللهو ةيعامجلا تاينواعتلا "بئاتك' ؛هبيروف هلعف ام
 لامعألا لاجر ناكو ."ةكّرْشألا" نآلا ىعدُي ام عم كاذنأ مجسنن
 اننإف «مايألا كلت انرضحتسا ام اذإو .ةيعسوتلا مهيعاسم يف نيتيمتسم
 نوج لثم ًايركيوك لامعأ لجر تعفد يتلا بابسألا مهفن ال دق
 ةرمغ ىف «ريشكنال يف نيحجانلا نطقلا عناصم فباحصأو «تيارب
 عوجلاو ىضوفلا لازنتسا ىلإ .ةرتفلا كلت هتدهش يذلا ئمانيدلا عسوتلا

 نأ ريغ ."2ةيكرمجلا ةفرعتلا ءاغلإ لجأ نم ةيسايسلا مهطورشب "ع

 مكون 11ج(, 76 قلوة -(ن0م77: املط 160846 846-1878 (1.مهم4هم: (14)

 مالعم حسم انصحسامي [1958)), نطقماعت 7
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 (1842 -1841) ةبيصعلا ةنسلا كلت ىف اوناك امبر نيرصبتملا نييعانصلا

 ىلإ لب «بسحيف ةراستللاو قيضلا ىلإ ىدؤي نل رمألا نأ لولدفتعب

 يملا ىن ا 21 : هلا قئاوعلا ءروفلا «تليزأ اذإ الإ « أب ةعانصلا قانتخا

 كلذ نم طسبأ ةلكشملا تناك .«سانلا ةماع ريهامجل ةيسنلابو

 يف ةيعانصلا تاعطاقملاو ةريبكلا ندملا يف عاضوألا تناك دقل .ريثكد

 ةروثلا ىلإ ءانيأر امك ءمهعفدت ابوروأ يف ىطسولاو ةيبرغلا قطانمل

 يذلا ماعلا كلذ ىف ءامظعلاو ءايرثآلل مهتيهارك تناكو «ةيعامتجالا

 مهعاضوأ يف ءمهحنمت «لضفأ ديدج ملاعب مهمالحأو ءهيف لوشيعي

 .مهضعب نأ عم ءرونلا نم ًاصيصبو «فدهلاب ًاساسحإ «ةسئايلا

 اودمتسا دقو "فهلا اذه نوعي اوناك ءاسنرفو ايناطيرب يف اصوصخ

 مهتملع امك .يعامتجالا لمعلا قيسنن ت وأ ميظنتلا ىلع مهتردق نم ةوقلا

 اوضفري نأ نييداعلا سانلا لع نأ ةيسنرفلا ةروثلا ىف ىمظعلا ةظقنبلا

 يف ءيش لك لهجت بوعشلا تناك" :فاحجاالاو ملظلا ىلإ ةناكتسالا

 نيمغرم اوناكو «ضرألا ىلع ةهلآ كولملا يف نوري سانلا ناكو . يضاملا

 ةرتف يف امأ .باوصلا رمألا وه ءالؤه هلعفي ام لك نأب اونمؤي نأ لع

 .2157" ةيوعص رثكأ ًارمأ سانلا يف مكحتلا ادغ دقف «ةنهارلا رّيغتلا

 .اهعزفأو ابوروأ ىلع مّيخ يذلا "ةيعويشلا حبش" وه كلذ ناك

 وأ ريشكنال يف عناصملا تتاحصأ 'ايراتيلوربلا" نم فوخلا سهري و

 ةنهكلاو ,ىناملألا فيرلا يف ةلودلا يفظوم لب « بسحف اسنرف لامش

 كلذ ؛هرربي ام كلذل ناكو .ناكم لك ىف تاعماجلا ًةذتاسأو ءامور ىف

 1. ا 0101ه مطعوب اضن !.ءااعو 51 510191105, '' مم ععوملعماك غم اطع (15)

 اذولاععس 1 عمل نمسك 01 طع لص عاوعماأط نعمات,“ هنأ 0] طا هولعس علقعاممرنب نول

 29, 00. 4 (1957), م. 44,
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 طقف نكت مل 1848 ماعلا نم ىلوألا رهشألا يف تعلدنا يتلا ةروثلا نأ
 «تناك لد .ةيعامتجاالا تاقيطلا سيمت تدشحو تعم ةيعامتجا ةرول

 اميس الو .ندملا ىف ءارقفلا نيحداكلل ةضافتنا «ةملكلل يفرخلا ىنعملاب
 هذه مهتروث تناكو .ايوروأ نم ىطسولاو ةبرغلا قطانملا يف .مصاوعلا

 نم ةدتمملا ةقطنملا ىف ميدقلا َماظنلا تحاطأ ىتلا ةوقلا اهدحو ىه
 ىلع رابغلا رقتساو ةفصاعلا تأده امدنعو .ايسور دودح ىلإ ومريلاب

 لن

 .نيدي دج عمتجو ةلود ةماقإل ةوعدلا ىلإ كلذ ت زواجي لب .لمعلاو

 مهسأ .كلت مهتضافتنا نونلعي نوحداكلا ءارقفلا ناك اميفو
 ماع يف تامزألا مقافت يف .ميدقلا ماظنلا يف نالحفتسملا ىلبلاو نهولا
 اهنأ ولف .اهتاذ دحب ةمهم ارومأ هذه نكت ملو ؛ذوفنلا يوذو ءايرثألا
 حئارشلا فلتخمل حمست ةيعامتجا ةمظنأ يف وأ .ىرخأ ةنمزأ يف تثدح
 ءةيملس ةروصب اهعم فيكتلاو اهتاسفانم فييكتب ةمكاحلا تاقبطلا يف
 ىلع بشنت تناك يتلا تارحانملا نم ةروثلا لاعشإ ىلع ردقأ نكت مل اهنإف
 نماثلا نرقلا يف ةحنجألا فلتخم نيب ايسور يف رصيقلا طالب يف ماودلا
 نيب عارصلا بد «لاثملا ليبس ىلع ءاكيجلبو ايناطيرب يفف .رشع
 هنأ ريغ .ًاضيأ نيبناجلا يف حئارشلا فلتخم نيبو «نييعانصلاو نييعارزلا
 1832و 1830 نيماعلا نيب تأرط ىتلا تالوحتلا نأ امامت موهفملا نم ناك
 عضولا ديمجت ةحلصملو .«نييعانصلا ةحلصمل ةطلسلا ةيضق تمسح دق
 نإف ءانه نم .نمثلا ناك امهم ةروثلا رطاخم يشاحتل مئاقلا يسايسلا
 نييعارزلاو ءةهج نم ةراجتلا ريرحتب نيبلاطملا نييعانصلا نيب ٌرملا عارصلا
 لاغشنا ةرمغ يف (1846) حاجنلاب للكيس .ىرخأ ةهج نم نييئامحلا
 ءةدحاو ةظحلل ولو «كلذ ىلع بترتي نأ نود .حمقلا نوناقب نييقاثيملا
 يباختنالا عارتقالا قحل اهبيدصت يف اهعيمج ةمكاحا تاقبطلا ةدحو رايها
 يف 1847 تاباختنا يف كيلوثاكلا ىلع نييلاربيللا راصتنا ىدأ امك .ماعلا
 ءارجإ ىلإو «نيلمتحملا نييروثلا نع نييعانصلا لصف ىلإ اكيجلب
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 امت 2.1848 ماع يباختنالا ماظنلا ىلع ةيانعب ةسوردم ةينأتم تاحالصإ

 يف عئاشلا رمذتلا ةلازإ ىلإ كلذك كلذ ىدأو .9'22نيخانلا هددع فعاض

 ثدحت ملو .ةطسوتملا ةقبطلا ىف ةيندتملا ةقبطلا نم ةمهم حئارش طاسوأ

 وأ) اكيجلب يف ةيلعفلا ةاناعملا نأ نم مغرلا ىلع «1848 ماع ةروثلا

 ابوروأ ىف ىرخألا قطانملا يف اعئاش ناك امم أوسأ تناك امير (ردنالفلا

 .ةقلطملا ةيبوروألا مكحلا ةمظنأ يف يسايسلا بلصتلا نأ لع

 ىوقل ىتح كرتي مل 5 ماع ىنطو وأ يلاربيل رييغت ىأ ةمواقمل ةهأتملا

 نكت ملو .ةروثلا وأ «عقاولا رمألاب لوبقلا ريغ ًارابخ ةلدتعملا ةضراحملا

 ال ةيعامتجا ةروث تعلدنا اذإ الإ اهسفنب ةروثلل ةدعتسم ىوقلا هذه

 ىلع ناكو .نيرخا نيرساخ عم الإ ائيش اهيف رسخت الو ءاهنع ةعجر

 كلت تناكو ءرابدألا ىلوتو ىعادتت نأ 5 ماع ةمئاقلا مكحلا ةمظنأ

 دق 'اهدض افقي خيراتلا" نأ اهكاردإ ناكو كلذ فرعت ةمظنألا

 اهيلع تبه امدنع تعادتف «ةمواقملا لع امتردق لشو اهاوق فزنتسا

 الإ «نايحألا بلغأ يف جراخلا نم ةدفاولا «ةروثلا حايرل ةفيفخلا رداوبلا

 . سكاعملا هاجتالا يفو .ةفيفخلا تابهلا كلت الول طقاستتل نكت مل اهنأ

 كلت يف ةريبك ةيسايس تازه ثدحتو مظاعتت ةريغصلا تاشوانملا تناك

 تايدتنملاو سلاجملا عم ماكحلا ٌُبعاتم تاشوانملا هذه نمو .نادللا

 يىأ) 6 ماع 'يلاربيل" اباب تاختناو ءايراغنهو ايسورب يف ةيبعشلا

 هاجتاب نيتوطخ وأ ةوطخ يوبابلا يسركلا عفد ىلع صيرح صخش

 كلملا تاقيشع ىدحإ تباتنا يتلا طخسلا ٌةبونو «(رْشَع عساتلا نرقلا

 .كلذ ىلإ امو ءايرافاب ىف

 ةنورملاب ىلحتت نأ بيليف سيول دهع يف اسنرف ىلع ناك ءًايرظن

 .نييالم ةعبرأ لصأ نم أفلأ نينامث ىلع ديزي كاذنآ نيخانلا ددع نكي مل (16)
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 نويدنلوهلاو ءاكيجلبو ءايناطيرب اهب تعتمت يتلا ةيسايسلا
 .كلذ لعفت مل «ةيلعفلا ةسرامملا عقاو يف ءابنأ ريغ .نويفاندنكسالاو
 ءاونبلا باحصأ نم ةفلؤملا ءاسنرف يف ةمكاحلا ةقبطلا نأ نم مغرلا ىلعف
 دم ًادحاو ًابناج لثمت تناك «نييعانصلا نم نينثا وأ دحاوو نيلومملاو
 .كلذ ىوف .ةيداصتفالا اهتسايس تناكو .ىطسولا ةقيطلا حلاصم
 نإف .«ةصاخلا حلاصملا فلتخمو ةيمانيدلا ةيعانصلا رصانعلا ءايتسال ةاعدم
 ؛ حالصإلاا لود "دائاح فشفقت تناك 9 ماع ةيسنرفلا ةروثلا ىركد

 اميس الو .مساحلا يسايسلا ذوفنلا تاذ ةيندتملا ىطسولا ةقبطلا حئارش
 ديبقت نم مغرلا ىلع 1846 ماع ةموكحلا دض تتوص ىتلا) سيراب يف
 ةدس ىلإ ديعي نأ باختنالا قح عيسون نأش نم ناكو .(باختنالا قح
 نييروهمج ىلإ نولوحتيس نيذلا .نييلاكيدارلاو نيلمتحملا ةبقاعيلا مكحلا

 مكاحلا ماظنلا ةدعاق عيسوت كرتي نأ .(1840-1848) بيليف سيول ءارزو
 .نينطاوملا دادعأ نم ءايئاقلت ءداز امم ؛ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيعامتجالا
 نم نيبخانلا ددع عفتراف «ةيسايسلا ةيلحلا لوخدل .«كلمتلاب نيلهؤملا
 .ًايفاك نكي مل كلذ نأ الإ .1846 ماع افلأ 241 ىلإ 1831 ماع افلأ [66
 عضولا يف مظاعتم رتوت ىلإ ةيبوقعي ةيروهمج ءيت نم فوخلا ىدأ دقف
 ءايناطيرب ىف ةمئاق تناك ىتلا كلتك عءاضوأ ىفف .ىسنرفلا ىسايسلا

 ال ايجات لح نوكت نأ .1847 ماع ةيسنرفلا ةضراعملا هتلعف ام لثم
 نم عاضوألا هذه تناك لدقف ءاسنرف ىف امأ .رارض الو هنم ررض

 .ةروثلل ةيديهمتلا تامدقملا

 تاسايس ىف ىرخألا تامزألا نأش امنأش .عاضوألا هذه نأ كلذ
 يه «ةيعامتجا ةثراك عوقو عم تنمازت ءابوروأ يف ةمكاحلا ةقبطلا
 يف تانيعبرألا طساوأ ذنم ةيبوروألا ةراقلا حستكا يذلا ميظعلا داسكلا

 فب
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 ءاطاطبلا لوصحتم اميس الو « ليصاحملا تراهنا دقف .رشع عساتلا نرقلا

 بوعسو «ءادنلريإ بعش لثم ءاهلمكأب بوعش اعوج تروضتو

 .ةيئاذغلا داوملا راعسأ تعفتراو .""”لقأ دح ىلإ ردنالفلاو ءايسيلبس

 ءارقفلا ريهامج تمرحو .يىعانصلا داسكلا ءارج ةلاطبلا تمقافتو

 ةفلك تدعاصت اميف عضاوتملا اهلخد نم ةيرضحلا زكارملا يف نيحداكلا

 نم نأ الإ ءهرخاو دلب نيب عضولا توافتو .يحوراص وحن ىلع ةشيعملا

 لثم ءاسؤب رثكألا ريهامجلا نأ ةمكاحلا ةمظنألا ضعب ظح نسح

 تناك «تاعطاقملا ضعب عناصم يف لامعلا وأ «نييكنملفلاو نييدنل ريالا

 ةعطاقملا يف نطقلا لامع مقتناف «يسايسلا حضنلا ىلإ ًاراقتفا رثكألا يه

 لامعلا مهئارظن نم مهرأثب اوذخأ نأب مهسأي نم اسنرف ىف ةيلامشلا

 لقأ اونوكي مل ولو ءاسنرف لامش ىلع اوقفدت نيذلا نيرجاهملا نييكيجلبلا

 تايرأ نم ىتح وأ ةموكحلا نم مهسفنأل اورأتي نأ نم الدب ءًأسأب مهنم

 هكرح هتدهش يذلا دوهشملا راهدزالا نإف «كلذ ىلإ ةفاضالاب .لمعلا

 ةلح نم ففخ دق ةيديدحلا ةكسلا تآشنم ةماقإو يعانصلا نارمعلا

 تناكو .تانيعبرألا طساوأ يف ةمدقتملا ةيعانصلا لودلا ىف طخسلا

 رثكأ نكت مل اهنأ دْيَب «ةئيس ٍتاونس 1848و 1846 نيب ثالثلا تاونسلا

 لكشت رمألا عقاو يف تناك اهنإ لب «1842و 1841 نيماعلا نم ًاءوس

 راهدزالا راسم يف سوملم عامترا كلذ دعب هالت اداح ًاضافخنا

 دإف «ىطسولاو ةيبرغلا ابوروأ قطانم ىلإ انرظن اذإ نكلو .يداصتقالا

 مادتحالاب ةعبشم ءاوجألا تناكو «ةلماش ةماع تناك 6-1848 ةثراك

 ىوخسم نع ةليعب اهتايح نكت مل يتلا «ريهامجلا طاسوأ يف رتوتلاو

 .فافكلا

لكأت عم ابوروأ ىف يداصتقالا لازلزلا نمازت ءانه نم
 ةمظنأ 

 اياب باختناو ؛6 ماع ايقيلاغ ىف نيحالفلل ةروث :ةميدقلا مكحلا

 يف ةسمخ لدعمب ناتكلا ةعارزب ةريهشلا زدنالفلا ميلاقأ ىف ناكسلا ددع صضفخنا (17)

 . 1848و 1846 نيماعلا نيب ةنملا
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 فيلح رصنلا اهيف ناك ةيلهأ برحو ءاهسفن ةنسلا ىف ىلاربيل
 ىدحإو .1847 ماع ارسيوس يف كيلوثاكلا دض نييلاكيدارل
 يف ةيلقص يف ومريلاب يف يتاذلا مكحلاب ةبلاطملا ةمئادلا تاضافتنالا
 هورذت ًاشق ثادحألاو تاروطتلا هذه نكت ملو .1848 ماعلا علطم
 عيمجلا ناكو .ةفصاعلا قبسي يذلا دعارلا ريدهلا تناك لب .حايرلا
 هذه لك اهب تأبنت ةروث خيراتلا يف تثدح ام ًاردانو .كلذ نوفرعي
 وأ «كلت وأ ةلودلا هذه يف ةرورضلاب سبل دنكلو .ةلماشلا تارشؤملا
 ًايهتتو «راظتنالا فقوم فقت ةلماك ةراق تناك .كاذ وأ خيراتلا اذه يف
 قيرط نع .ىرخأ ىلإ ةنيدم نمو .لوأب الوأ ةروثلا ءابنأ لقنتل
 بتك دق وغوه روتكف ناكو .عارتخالا ثيدحلا يئابرهكلا فارغلتلا
 ضرألا قامعأ قمعأ نم دعاصتي ةروثلا يود عمس هنإ 1831 ماع لوقي
 ربع اهقيرط قشت تعفدناو .سيراب يف مجنملا ةهوف نم تقلطنا نأ دعب
 .1847 ماعلا يفو .ابوروأ يف كلامملا لكل ةيتحتلا ةيرحبلا بيدارسلا
 .راجفنالا ثدح .1848 ىفو .ابيرف اءلاع توصلا ناك

56) 



 طغخارخلا

 1789 ماع ابوروأ 1

 1810 ماع ايوروأ 2

 1840 ماع ابوروأ - 3

 1850 - 1800 :ىربكلا ندملا يف ملاعلا ناكس - 4

 اربوألا :1848 - 1815 ةيبرغلا ةفاقثلا 5

 1836 ماع اسوروأ لود 6

 ملاعلا لغشَم -7

 150 ابوروأ يف عينصتلا 8

 يسنرفلا نوناقلا راشتنا_ 9
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 ةمسن 100,000 نم رثكأ اهنكسي ندمو  هربندأ

 ةمسن 500,000 نم رثكأ اهنكسي تدمو  لوبنطسا

18350 
 ةمسن 100,000 نم رثكأ اهنكسي ندمو  رتسشنام

 ةمسن 500,000 نم رثكأ اهنكسي ندمو  كرويوين

 ةمسن نويلم نم رثكأ اهنكسي ندمو  سيراب
 (ةمسن 500,000 < ] 800 ماع سيراب ناكس)

 وريناج يد وير

 ىربكلا ندملا يف ملاعلا ناكس
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 ؟ اربوألا : 1848 1815 ةيبرغلا ةفاقثلا
 امرنا ١ 2012: مانطو؟: اه !/اانهأ1ه لو صو,80]' :ينيسورل ةيبعش تاربوأ ثالثل ءادألا تاغلو نكامأ
 |  نيالألاب ءادألا  لزاب  ةيلحما ةجهللاب ةيرصح ةروصب وأ ًاضيأ ءادألا  ندنل ب ةيلاطيإلاو ةيسنرفلاب ءادألا  وفروك

 كريم جقدتلا 2 ديولا زوفغتسلهم ٠ غربسرطب تناس
 / 1 ظ اينتيسب هَ 2#



 ماملوللاد ه 513 !امانألاع م"ععوب2 و87
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 0 "لا تيثلا

 ةيسساسألا سئانكلا /فئاوطلا ىدحا : (©500059(2) ةيسكذوثرألا

 حمس نأ ذنم ةيخيراتلا ةهجولا نم اهنيب ىلوألا يهو ةيحيسملا يف ثالثلا

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا يف مهتادابعو مهرئاعش ةسراممب نييحيسملل

 يف ترشتنا .يداليملا عبارلا نرقلا يف ةينيطنطسقلا اهتمصاعو ةيطنزيبلا

 .دورق ةدعلو .ىرخأ عاقبو قرشلاو ىطسولا ايوروأو ايسورو نانويلا

 ناكيتافلا يف ىوبابل يسركلل ةعباتلا ةيكيل وئاكلل يسيئرلا سفانملا ىه

 .ميوقلا يأرلا ىلع ةلالدلل ءًازاجم «ريبعتلا مدختسيو .ايلاطيإ يف

 فلتختو .ةبعامتجالا ةومصلا مكح : (ة2شك10052359) ةيطارقتسرألا

 دوعي ىذلا .موهمملا نأ ريغ .ىجيراتلا قايسلا فالتخاب تافيرعتلا

 امومع طيتري حبصأ .ةيروهمحلا ىف نوطالفأ ىلإ لوألا همادختسا

 مكحلا ةمظنأ يف ثراوتملا مهذومفنو نيدفنتملا ءايرثألا ضرألا كالمب

 ةيسنرفلا ةروثلا باقعأ ىف ةئفلا هذه ذوفن لءاضتو .ابوروأ ىف ةيكلملا

 .يراجتلاو يعانصلا لاملا سأر ةيمهأ ديازتو عاطقإلا راحدناو

 تبثلا اذه ىلإ ةفاضإ ««تاحلطصم تيث» عضو «ةمظنملا بتك يف «ةداعلا ترج (#)

 ناردصيس نيذلا ةيروطاربمإلا رصعو لاملا سأر رصع ىباتك ىلإ كلذ ءاجرإ مت دقو .ىفيرعتلا
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 الاازطإ !١ !!!١

 ذنم ابوروأ داس يذلا يعامتجالا قسنلا :(5دههلذو») عاطقإلا
 نورقلا يف ةقلطملا ةيكلملا ةمظنألا ءوشنو ناملراش ةيروطاربمإ رايمنا
 يف ٠ .ةفلتخم ةروصيو .ىرخأ ةيخيرات فورظ لظ ىف ءأشن .ىطسولا

 عطقي ' شرعلا ' ناك «يبوروألا قايسلا يفو ٠ .ملاعلا نم ىرخأ قطانم

 اهيلع نمب ًاساسأ ةيعارزلا يضارألا نم "ابزع" وأ "تايعاطقإ" ءالبنلا
 ءالؤه كلتميو .ءاقرألا امبرو «نيرخسملا لامعلاو نيعرازملا نم
 ةيسايسلا مهتامدخ ميدقت لياقم تايعاطقإلا هذه ىلع نوفرشيو

 يداصتقالا قسنلا اذه لخأو .كلملل ةيركسعلاو ةيعامتجالاو

 ىراجتلا طاشنلا راشتناو ةعانصلا زورب عم لكآتلاب يعامتجالا
 .ابوروأ يف ةيرضحلا زكارملا يف يلامسأرلاو

 أيلاع ًابيردت نيبردملا دونحلا نم ةعومجم : (لوسأووةناعو) ةيراشكنإلا

 يكرت حلطصم نم مهتيمست تقتشا .ةينامثعلا ةيروطاربمإلا دهع ىف

 مث ءرشع عبارلا نرقلا رخاوأ يف اسرح اومظُن ."ديدجلا ركسعلا" هانعم
 تادحولا 530 اوحبصيل رشع سماخلا نرقلا لولحب اوروطت

 امدنع 1826 ماع ىتح نيينامثعلا ماكحلا اومدخو .ملاعلا يف ةيركسعلا
 (ةينيطنطسقلا /لوبنطسا) ةناتسآلا ىف يناثلا دومحم ناطلسلا ىلع اوراث
 .مهيلع ىضقو

 نم لوأ وه وطسرأو .ةلقلا مكح : (011عد:ءطز)) ةيكراغيلوألا

 ةلف مس ىلع ,« يسايسلا قايسلا يف ء«لدنل حلطصلملا اذه مدختسا

 عتمتت ام مكحب .عمتجملا يف ةطلسلا ديلاقل .ةيلقأ وأ .ةليلف

 1 الإ 53 ماقملا يف ةماعلا ةحلصملا ةمدخل .ةهازنو ةليضفو حالص

 ةيتاذلا اهتحلصم قيقحت ىلإ ةيعاسلا ةيلقألا مكحل افدارم ادغ موهفملا اذه
 ىناملألا عامتجالا ملاع مدختتساو . .ةيطارقميدلا لوصألا ضقاني ام ءاسأسأ
 نوناق هباتك يف ح مالطصالا اذه (1هطعر[6 381ءطعتا5) زلشتيم تربور

 ةيدايقلا بخنلا فصول ( ]"نر» 1 منان ه] 011 عمت عطرم) يديدحلا ةيكراغيلوألا

 اهركتحتو ةثيدحلا تاسسؤملاو ةيسايسلا بازحألا ةماعزب رثآتسن يتلا
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 .انايحأ يلئاع يثارو وحن ىلعو ءاهحلاصم ىلع ظافحلاو اهتطلس ةمادإل

 ةيريبعتلا نونفلاو رامعملل زيمتم بولسأ : (8ةءموادنع) كوراسلا

 ةقدب ًامومع مستي .ةصاخب رشع عباسلا نرقلا يف عاش «ةيريوصتلاو
 نف يف) ةيوتلملا وأ ةفرحنملا لاكشألا عانطصابو ًانايحأ اهتبارغو ةفرخزلا
 أدب .(بدألا ىف) ةبيرغلا ةضماغلا ةيريبعتلا روصلاو ديقعتلابو «(ةرامعلا

 كلذكو «ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تبعلو ءابوروأ ىف رشتناو ايلاطيإ ىف
 ىف همادختساو هتعاشإ ىف ًامهم ًارود «ةيطارقتسرألا تالئاعل
 ةردقو ةينيد تاءاحيإ نم هل امل روصقلاو ةينيدلا تآشنملاو تايئاردتاكلا
 .ريثأتلا ىلع

 ةئيه 21789 ةروث لبق ىسندرفلا خيراتلا ىف . (311”1عرتتعاتا) ناملربلا

 كالملاو ءاهجولاو ءالبنلا نم اهءاضعأ نيعي كلملا ناك ةيعيرشتو ةيئاضق

 ةيلكش ةئيه ةمث تناكو .دالبلل ةيسايسلا نوؤشلا يف هل ةروشملا ميدقتل

 تناك اهنأ ريغ «ىربكلا ةيسنرفلا ندملا ضعبو سيراب يف عونلا اذه نم

 .ةيسنرفلا ةروثلا اهتغلأ ىتلا تاسسؤملا لتاوأ نم

 ةيساسألا سئانكلا /بهاذملا دحأ : (5201ءداوصاتكمم) ةيتناتستورملا

 ةكرح لعب امومع فبرغملا يفو ابوروأ يف ترشتناو تأشن .ةيحسمملا يف

 -1483) (8كدماتس آناطعا) رثول نترام سفلا اهنلعأ يتلا حالصإلا

 يلغنيوزو ((تةلكامل) نفْلاك هذيمالت زربأو وه اهيف قشناو ايناملأ يف (6

 .ناكيتافلا ىف ةيوبابلا ىسركو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نع (2ةهعات)

 صض عب اهمدق (1701عوأ10) جاجتحا ةضيرع ىلإ ةمسن مسالا اذبهم تيمس

 تاءارجإلا دض رييبس ةيالو يف يعيرشتلا سلجملا ىلإ (1529) نيبودنملا

 ردصم نأ ىلع اهرهوج يف ةيتناتستوربلا موقتو .نييرثوللا فدهتست يتلا
 تادابعلاو لاعفألا ةعيبط نع رظنلا فرصب ةيهلإلا ةيانعلا وه صالخلا

 نم اهيف نمب هللاو سانلا نيب طئاسولا ءاغلإ ىلعو ءرشبلا اهب موقي يتلا
 .ةيسنكلا ةيطارقوريبلاو تونهكلاو نيدلا لاجر

 لامعلا ةقبط 2« ىبسكراملا روظنملا ىف : (012:>1ء193:131) ايراتيلوربلا
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 كلتمت يتلا ةقبطلا بناج نم لالغتسالل نوضرعتي نيذلا رجأب ةليغشلاو

 هَدَوَأ ميقي نم وه يراتيلوربلاو .عمتجملا يف ١ جاتنولا لئاسوو لاملا سأر

 نأ سكرام لراك ىريو .كلمي ام لك وهو ءهلمع عيبب «هتلئاعو وه
 ال ةريدج ةقبط ءوشن نع ارفسأ دق ةيلامسأرلا ومنو عاطقإلا رايب
 ةمث دعت مل نيذلا نييعارزلا لامعلاو نيحالفلا طاسوأ نم ًائيش كلتق

 يف رجأ لباقم مهلمع عيب ىلإ اورطضاف ٠ ءاهيلع وأ اهيف نولمعي ضرأ
 يعويشلا نايبلا يف سكرام فسرعأ دقو .ةديدحلا ةيعانصلا زكارملا

 الإ هنورسخم ام (ايراتيلوربلا) لامعلا ىدل سيل نأب هداقتعا نع (1848)

 ةيلامسأ رلا ةقبطلا اوحاطأ اذإ هرسأب ماعلا نوبسكيس مهنأو .مهدويف

 طمنلا ىلع ةيحالصإ ةكرح :(1 ةسمتسما) ةينامثعلا تاميظنتلا

 هئاضق دعب «ةينامثعلا ةلودلا ىف ىاثلا دومحم ناطلسلا اهأدب يبوروألا
 اهعباتو ءرشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف «ةيراشكنالا ىلع
 حالصإ تالاجب تلمش .نورخالا نيطالسلاو ديجملا دبع هنبا هدعب
 ريوطتو ةيروتسدلا ةايحلل ديهمتلاو «ةيزكرملا ةلودلا ةزهجأو شيمجلا
 ىلع تلمتشا امك .ةعارزلاو نارمعلاو ةحصلاو داصتقالا ميظنتو ميلعتلا

 .تالصاوملا ةكبش نيسحتو ةيديدحلا ككسلا طوطخو قربلا لاخدإ
 تاعام مض شاقنلل ىدتنم : (1سصدقت 506( ةيرمقلا ةيعمحجلا

 نيب ايناطيرب يف ةعانصلا لاجرو نيعرتخملاو نيركفملاو ءاملعلا عملأ نم

 ءاهل ًارقم ماهغنيمريب ةنيدم نم ةيعمجلا تذختا .1813و 1765 يماع
 ةنيدملا ىلإ نودفي اوناك اهءاضعأ نأل 1775 ماع مسالا اذهب تفرعو
 الماك ًاردب رمقلا نوكي امدنع يرمقلا رهشلا طساوأ يف عامتجالل

 ةرانإ تفرع دق كاذنآ نكت مل ارتلجنإ نإ ثيح ءاليل مهلقنت ريسيتل
 مامتها رصتقي ملو .ىرخأ ةليسو ةيأ وأ زاغلا وأ تيزلاب عراوشلا
 قيبطتو راكتبالا زيفحت ىلإ هادعت لب «مولعلا عيجشت ىلع "نييرمقلا'
 تاالصاوملاو .مجانملاو .عينصتلا نيدايم ىف تافشتكملاو تاعارتخالا

 .بطلاو ميلعتلاو .لقنلاو
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 نيلدتعملا نييروهمجلا نم ةيسايس ةلتك : (©12هه0ذ515) نويدنوريحلا

 مسالا اذه اوبستكاو «ةيسنرفلا ةروثلا يف ةرادصلا ناكم مهل ناك نيذلا

 مضت ةعامجلا تناك .دنوريحجلا ةعطاقم يلثمم نم اوناك مهبلغأ نأل

 يف نيملعتللا ىطسولا ةقبطلا يلثمو راجتلاو نييفحصلاو نيماحلا

 مهني عازنلا انشد .ايوروأ ىف ةاواسملاو ا ءاخالاو يملا ّئدابم ةعاشإو

 ارامو (12ةلاهص) نوتلادو (180هطءوداع”»ع) رييبسبور ةماعزب ةبقاعيلا نيبو

 ىلع مادعإلاب مهعرصم نييدنوريجلا ءامعزلا رثكأ ىقلو «(815:30)

 رييبسيور نايلمسكم بختنا :(8 نعد ه4 1ءعىو») باهرإلا مكح

 رثكألا وضعلا ناكو .1793 ويلوي/زومت 7 موي ةماعلا ةمالسلا ةنجل ىف

 مادعإلاب اهماكحأ ةدحاو ةنس لالخ ةنجللا تددشو .ةوطسو ًاذوفن

 لب «بسحف "ةروثلا ءادعأ' مهنأب نوفصوي اوناك نم ىلع ال ةلصقملاب

 .(8ةلضا-لانقا) تسوج ناس مهنمو ةبقاعيلا هتافلحو ريبسيور ءاقدصأ

 . (]2ءورتهانا105) نالوميدو .(116ءا) ريبيإو .(1ةصغمد) نوتنادو

 نع عافدلاو ماظنلاو نمألا ىلع ةظفاحملا ةيسيئرلا اهتامهم نم ناكو

 يفو .اسنرف دض ةيبوروألا تايكلملا هتأدب يذلا وزغلا ةهجاومو ةروثلا

 ةيسنرفلا ةروثلا هتدمتعا يذلا ميوقتلا يف «روديمريث رهش نم عساتلا

 ءرييبسبور دض ةروثلل ينطولا رمتؤملا به 21794 (ويلوي/زومت 27)
 .يلاتلا مويلا حابص ةلصقملاب مدعأو مكوحو .لقتعاف

 طابض نم ةعومجت هب ماق درمت : (12عععوتطت5(5) نويربمسيدلا

 /لوآلا ٍدوناك 20 يف عربسرطب يف سورلا ىروطاربمإلا سرحلا

 هدلاول ًافلخ لوألا الوكين نييعت نود ةلوليحلل ” ماع ربمسيد

 نم ددع مدعأو ءدرمتلا عمق 5 .دالملل روكسدب ةيلاطمللو «لوآلا ردنسكلا

 .ايريبيس يف هاما ىدم يمنلاب نورخأ بفوعو «هيدعتمو هيططخم

 قفو «هسفئيبو هسفنل بيعشلا مكح : (12ء052©20عإ)) ةيطارقميدلا
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 يفو .حالطصالل ميدقلا ينانويلا لصألا نم ًاساسأ قتشملا فيرعتلا
 مكحلا ىف فبعشلا ةكراشم ىنعي فيرعتلا حبصأ ءةثيدحلا روصعلا

 هيلثمم قيرط نع وأ ةرشابم ةروصب امإ ةلودلا رومأ ريبدت يفو ًامومع
 ءاوجأ ىف «ةيذيفنت بصانم وأ سلاجم وأ ةيعيرشت تائيه يف نيبختنم
 ةيسايسلا نينطاوملا قاقحإ فدهب «لومشلاو ةهازنلاو ةاواسملاب مستن
 .ةيناسنإلاو ةيندملاو

 ةيرذجلا رظنلا تاهجوو فقاوملا ذانعا : (8201هةلتكس) ةيلاكيدارلا

 ريغتلا ىلإ ةوعدلاو «ةيبهذملا وأ ةيسايسلا وأ ةيركفلا نيدايملا يف ةفرطتملاو
 .لهاستلا وأ نيللا وأ لادتعالاب مستت ال ةروصب ديدجتلاو

 نأ ىلع ديكأتلاب تينع ةيركف ةكرح : (1؟1(2هههلتكاال) ةينالقعلا

 رظنلا ىه ىناسنإلا روطتلا قيقحتو ةقيقحلا فاشتكال ىلضفلا ةليسولا
 قرطلا الو ةيناميإلا بيلاسألا ال .يلعفلا عقاولل يملعلا ليلحتلاو
 تاراضحلا عيمج يف حهنلا اذه نويعيبطلا ءاملعلا دمتعاو .ةيبيغلا

 ريونتلا ةكرح ىف يىروحملا ىركفلا حجهنملا حبصأ هنأ ريغ .ةميدقلا

 تاكرحلل يساسألا قلطلملاو ءرشع عباسلا نرقلا دنم ةيسوروألا

 ةيفطاعلا تاعزنلا نع أديعب .ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 .ةثوروملا ةيبعشلاو ةيفاقثلا ديلاقتلاو

 داصتقالا ءاملع نم ةعامج : (835105215) نويطارقويزيفلا

 نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ريونتلا ةكرحب نيرثأتملا نييسنرفلا
 .(مهمسا قتشا هنمو) 'ةعيبطلا مكح' ىلع مهتايرظن تدمتعا .رشع
 يذلا يكيناكيملا جذومنلاو نتوين قحسا يناطيربلا ملاعلا تايرظن ىلعو
 طاشنلا ىلع ةيعيبطلا نيناوقلا قيبطت اولواحو .ماسجألا ةكرحل هفصو
 ةصاخيو .عمتجملا يف تامدخلاو علسلا عيزوتو ىيداصتقالاو ىجاتنإلا
 .ىراجتلاو يعارزلا نيعاطقلا يف

 ايناطيرب يف بوبحلا /ةرذلا نوناق ردص : (©ه,ه 1:39) ةرذلا نوناق
 عاطقلا يف داسكلا يشاحتو راعسألا عافترا ىلع ةظفاحملل 1815 ماع
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 نيناوقلاو «نوناقلا اذه ضرفو .ةينويلبانلا بورحلا باقعأ يف يعارزلا

 لع ًادويق نيقحاللا نيدقعلا لالخ ءهنع ةعرفتملا تاميلعتلاو دعاوقلاو

 يف الإ اهداريتساو «ًايلحم رعسلا ةصيخر تناك اذإ الإ بوبحلا ريدصت
 تادادمإ نيمأت نوناقلا فدهتساو .ارتلجنإ يف ليصاحملا حش تالاح
 هضراع دقو .داريتسالا ىلع دامتعالا مدعو ةيلحملا رداصملا نم ةيفاك

 ةطبار" تأشنو .ًامومع ىندتملا لخدلا ووذو لامعلاو نوكلهتسملا

 .هئاغلإب بلاطت ىرخأ تايعمحو رتسشنام ىف "ةرذلا نوناق ةضهانم

 رارمتسا ىلع ةموكحلا داقتنا يف ٌةدح رثكألا مه عناصملا باحصأ ناكو
 ريسلا ظفاحملا ءارزولا سيئر عانقإ يف نوضراعملا حلفأ نأ ىلإ نوناقلا

 .1848 ماع هئاغلإ يف ليب تربور

 (31ءلتععدل /51ءلندع»دل /511001ع ةيطسورقلا /ىطسولا نورقلا

 ىف .«طسوتت ىتلا ةددعتملا لحارملا ةينمزلا ةبقحلا هذه لثمت : هععو)

 خيراتلا يفو «ةثيدحلا روصعلاو ىربكلا تايندملا نيب :ماعلا خيراتلا

 سماخلا نرقلا يف ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا نيب ءةصاخب يبوروألا
 تالمحلا ءدبو «ةيثارولا ةيكلملا ةمظنألاو لودلا هايقو «يداليملا

 اهنمو «ديدجلاو ميدقلا نيملاعلا يف ةيبوروألا ةيرامعتسالاو ةيفاشكتسالا

 اهلحارم يف ةرتفلا هذه تدهشو .يمالسإلا ملاعلا ىلع ةيبيلصلا تالمحلا

 ينيدلا حالصإلاو «قرشلا يف ةيبوروألا ةراجتلا عسوت «كلذك ةريخألا

 .ةمسلفلا يف ةيناسنإلا ةعزنلا زوربو «ةيتناتستوربلا روهظو

 تحننلاو ريوصتلا نونف يفو ةرامعلا يف زارط : (60191) يطوقلا

 لاكشألا مظعب :ًاسفنم ا ( ريمتي .رشع سداسلا نرقلا لئاوأ ىلإ رشع

 سئانكلا يف امك ٠ .مجحلا ة ةريبكلا ساوقألاو ةدمعألاو ةينارمعلا

 0 تاتابنلاو داويحاو رشبلا 0 ةماخضخبو ٠ . ةخذابلا ا

 .ريثأتلا ىلع اهتردق ديكأتو 597
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 5 رملل قلطأ صضامضف حلطصم : (5د111011-25ع5) ن ول و رستماللا

 ةروثلا ناّبإ اوكرحت نيذلا نيبضاغلا نييروثلا ءارقفلا ةرهمج ىلع لوألا
 بارحلا نولمحي رمألا لوأ اوناك .مهحلاصم نع عافدلل اهدعبو ةيسنرفلا
 ةقبطلا ليوارس ال .«ةثرلا ةلماعلا ةقبطلا تانولطنب نودتريو ةليوطلا

 ةيسايس ةوقك اوزرب .نيتبكرلا ىتح لصت يتلا نييطارقتسرألاو ىطسولا
 ذخأ يسايسلا مهذوفن نأ ريغ «ةروثلا لالخ ةبقاعيلا ترصان ةرثؤم
 .ابوروأو اسنرف ىف ةقحاللا ةيعامتجالا تاكرحلا ىف شامكنالاب

 ةيرحلا ةيملثت فدهتست ةكرح وأ ةفسلف :(11طههانوم) ةيلاربيللا

 ىلعو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا :تالاجملا ىتش ىف ةيدرملا

 ًاركف «خيراتلا ربع روظنملا اذه ىلع تاعيونتلاو تاليدعتلا نم مغرلا

 ىتلا ةيناملعلا ةوعدلاو «ىنالقعلا حهنلاو .ةيناسنإلا ةعزنلاو «رييغتلاب

 ال ةيرس ةيملاع ةيئاخإ ةمظنم :(1«هسهكمه5) (رارحألا) نوينوساملا

 اهرئاعشو اهيمارمو اهتعيبط نع ليلقلا لقأ الإ اهئاضعأ ريغ فرعب
 ىلوألا اهتايادب نأ دقتعي .'نيثانبلا ' ينعت يتلا اهتيمست ىتحو ءاهزومرو
 ترشتنا مث ءرشع نماثلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا يف ارتلجنا يف تناك
 ريثك ىريو .ىرخألا ملاعلا ءاجرأو ةيلامشلا اكريمأو ابوروأ يف ةعرسب

 امنيأ ضعب ىلإ مهضعب نيينوساملا دشت ةيقالخأ ةطبار نأ نيسرادلا نم
 ءرشبلا رئاصمب مكحتتو نوكلا رّيست ةيولع ةوقب نونمؤي مهنأو ءاوناك
 ةماقتسالاو ةهازنلا ئدابمب «لقألا ىلع مهنيب ام يف .ءنومزتليو
 نع رخآلا ىلإ مهدحأ فرعتيو «حاجنلا قيقحت ىلع نيرخأآلا ةدعاسمو

 نيب نأ دقتعيو .تاراشلاو زومرلا نم اهيلع فراعتم ةموظنم قيرط
 يف ملاعلا ءاحنأ يف زومرلاو تادايقلا نم ةمخض ًادادعأ نيينوسلملا
 .ركفلاو داصتقالاو ةساسملا نيدايم

 ىتلا تاعوسولملا ىلوأ : م0 10م601©) (ىديبولكيسنإلا) ةعوسوملا
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 يجهنملا مجعملا مسا رمألا لوأ اهيلع قلطأ .اسنرف يف ترشنو تعضو

 (411101111017© 215012716 عد 507676, 065 فرحلاو .نونفلاو م ولعلل

 -1751 يماع نيب ادلجي نوثالثو ةسمح اهنم ردصو ©0715 ©1 065 771611675)

 طاسوأ يف ىسايسلاو يركفلا خانملا ةئيبت ىف ًامساح رود تبعل .0

 نم ةرهمج اهعضو يف مهسأ .ةيسنرفلا ةروثلا عالدنا ليبق نيملعتملا

 كاج ناج :مهنيب نم نينانفلاو ءابدألاو ءاملعلاو ةفسالفلاو نيركفملا

 ' خابل ود كوراب «(1/0113116) ريتلوف «(]ءدن 12601165 1011556811) وسور

 ىتش ةعوسوملا تلوانت .نوتنبودو ءوغروت نأ ءويكستنوم .ءكايدنوك
 : لثم رواحملا نم ديدعلا لوح اهتاسارد ترادو «.تاعوضوملا

 ءةسايسلاو .يعيبطلا خ خيراتلاو «نيدلاو ءةفسلفلاو «تايضايرلا

 .ءاييفلاو بدألاو ىقيسوملاو «سطلاو ءداصتقالاو

 يف تطشنو تماق ةرثؤم ةيلامع ةكرح :(©ه:01505) نويقاثيملا

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف ايناطيرب يف يسايسلا حالصإلاب ةيلاطملا

 هتردصأ يذلا "بعشلا قاثيم ' ىمسي ناك امم اهمسا قتشا .رشع عساأتلا

 قيرط نع تيوصتلاب هيف تبلاطو «1838 ماع ءايمسر اهسيسأت موي

 تاباختنا ءارجإو «روكذلا عيمجل باختنالا قحو .حارتقالا قيدانص

 لوخدل كلمتلا طرش ءاغلإو .تاعطاقملا نيب ةاواسملاو «ةئنس لك ةيناملرب

 مظاعتو ةكرحلا ترشتنا .مومعلا سلجم ءاضعأل بتاور عفدو «ناملربلا

 .مجانملا لامع اميس الو .ةيناطيربلا ةلماعلا ةقبطلا طاسوأ يف اهذوفن

 .رونوكوأ سوغريف هوفملا بيطخملاو «تيفول مايلو اهئامعز زربأ نم ناكو

 تهجوو ةكرحلا يف تاماعزلا عراصتو فقاوملا براضت ةموكحلا تلغتسا
 .1848 ماع اهرايبغا ىلإ تدأ ةعجوم ٍتابرض اهل

 سهلا اهسسأ ةيحيسم (ةسينك وأ) ةفئاط : (06«(طولتور») ةيدوثيملا

 هعابتأ نم ددعو «(1703-1793) (1هطص 11و16 يلزيو نوج نناطيربلا

 أكبم هةمئاطلا تيمسو .دروفسكوأ هعماج ىف اسردم ناك موي هلديمالاتو

 ةدابعلا بيلاسأو ةيحيسملا لوصأب ' يجهنملا" مهمازتلا ىلإ رظنلاب مسالا
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 ةيتناتستوربلا سسؤم اهعفر ىتلا حالصإلا ةوعدب كلذ يف نيرثأتم ءاهيف
 اهيلع تماق ىتلا ةيسيئرلا ةدمعألا دحأ ةيدوثيملا ربتعتو .رثول نترام
 . ((©طحبتصعط ه6 ظصعاتواط) ةيزيلجنإلا ةسينكلا

 ىذلا ينارولا يكلملا مكحلا ماظن : (ةسعاعم :غعلطع) ميدقلا ماظنلا

 1187 ماع ةيسنرغلا ةروثلا حالدنا ىتح نورث ةذعل اسنرف يف ًامئاق ناك

 ةيب رعلاب ىمسي ام اع ةلالدلل تقولا كلذ ذنم املس ًامادختسا لطملا
 . " كئاملا دهعلا '

 ةروثلا ىف ةيعيلطلا تاعامحلا ىدحإ :(318«مطزهك) ةبقاعيلا

 []9 ماع مهتكرح سيسات دنع اوناك مهنال مسالا اذبم اوفرع .ةيسنرفلا

 اومس .سيرأب ىف ناكيشيمودلا ةيقاعملل ةعباتلا ةريدألا لح ىف لوعمتجت

 ةينطولا ةيعمجلا أ يف ةيلاع دعاقم لع نوسلجي اوناك مهن ل نييلبجملا' ب

 ء.دهش ىذلا ([عاومس 01 1 تمم ' 'تاهرالا كح“ لالخ اهلك رومألا

 سداسلا سيول كلملا مادعإ ءاياحضلا نم فاللآلا تارشع ةلمح نم

 نييدنوريجلا ءامعزو «ةلصقملا لع تيناوطنأ يرام ةكلملا مث رشع

 قانعأ ةلصقملا تّرج نأ دعب ةبقاعيلا دهع ىهتناو .ةبقاعيلل نيسفانملا
 تناك ةفرطتملا ةيروثلا ةيروهمجلا ةبقاعيلا حور نأ ريغ .ًاعابت مهئامعز
 ءابوروأ يف ةقحاللا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاكرحلا نم ريثك يف ىلجتت
 .1870و 1848 .1830 ماوعألا تاروث ةصاخبو
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 عجارملا
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 مكلعسصم, اللة ظلام. 74ءسمتك هإ هن ؟هعنومأ ق1مس ]ملقم

 آنا عطتسخماو ةطعل (00.. 1903. 2 هلو

 م عاطع, ةخلمأك. 17ىكعرتسع هتف طمعع 0ع 1مم طعأ] مر نس طرطوس

 1 نطاصععمس: 1. طمسطمم, 1909. (72ءانعطتتلا ؟1نع لثع 6

 5122151155عطقعط ملا طععقمسعاتس عوطعأأا 256717

 م1112 عع, ا]/ . 11. 0. 4 كهعنوأ 8151 0مرر 0 17121161 ع. م. م.: 8. مط]ب

19261 

 ظوتصعح, ظلت ةهن0. يةك1مررب هز 7ع 001 1 07111/01176110

 13116477: مآ 4 7/011 ءء هز اد ظمبأرب طةعامر» اس اع طمعأ نصل زد

 هلآ 176 0107175 هز ]ع 01م5. آ.ممل0م: آ1. آةوطعتب 1. يطع

 200 2. لوعاعكمهمب [1535]

 ولعت, 1[. 11751 ]عاتب ء من1 06-00 [8مه]1غمصت م. ماح., 8301

 ظونطعم, طظلتخال ('. 776 ]1هلنم» 17م لصسمر1ط. ]عجب "ل رعاعع طم

 ةكدعستللفط (نمهدمدسإلب (نةهمطل عع, ظصع.: طع 8015 انا

 [2عووي 3:

 ظوراععر لوطسص 151ءاأ. كامنةكاأ عع تتم 1هعاك 17 1! ه/ نر عسعم زم ]رم ]مرو

 /غ0هزن. ا .م2002: 56ءاعإلؤر 2

 اذ عونا 1[! !عاذر مكصامامع. ]ف1 لب نياكاوأعإ عرو 811عأ, 1814. 2 7015.

 8ظ1ع«لعدسصسمسم, اكفنا. 1م عديمعع»ب ممم 5؟هعاوأزدماتنك هس معزوم

 1870277. العام18: [2. ماح.], 8547
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 عئلاتم عواعزت, 1نطص. 6 عءدعتمأ [خعس هإ ]طع لع عطا[ 01 116 (رماضارت هز
 ؟مرويعروعإ 9هعمرج0 18ل160م. ظدتطت طولصاتعل طال آخ. (نطنااتا الب

16 

 انتل, 140. 1070 0710 12050711 171 1 تلكك ا رعمتس ]ع !طلاست] اه 11
 رتزسو عمال © عممسمرت طلصسععأموي ]ا[. ل.: طممععأامت انطلا عاوللال

 [د2عهوؤر 1961

 8نلونأ, ©ةوأامم هما ؟لععممس آهزصسصمم اكعا1 عع. طمددوك 0] آطآ]6 0
 ال ومر ]7”نروعت ايعا»ةه- ططصسوعممرت: 1]مهمععز ]لقا نررت 701
 وجو رعجوعم مام مموعنمم. لنتعال طئن معلا 117 ءواعهمدمتكملا
 010١ 1 ول ورر ©معووز: [مملورسن خامس الوعاعب 11. للك 01ب
 1916. (©ةيصعواع ظصلمرو مصحعما [هع ]ماعم فأن هطقأا 1” 101101-

 وزوج 01 ظعوجمتت>7105 ه2 011[1115/)

 8معمرمع, آان ل115. مدمر 6/16 كلتا ا

71.1 

 ت1 مععدر ةحو. 0071151 51 [.هصممم: ةكدعطلتلاهوب أطلب الوعاع مخ
 3/1 درعا 5 2[1عودور 959

 سس قمل ةوطص كهكتلاع (هلما). كودمردو ام امطصتن 1115107. . 7
 83/1 ةعمحتلاهتتب 1960

 ملت 0011 تان. بم ممع هضم 1ع ]7 عدعأت 11117210771 1790-4
 ملعب النورلعب آمملمم: طمعمعع همك ظعواطعتو, 1938. (1 طع [15ع 0

 3و لعرنط كت )

 © قوسصعرعمو, [جهملم طصصتصسعأأا. ]ندعم ندم ا]ع لعمبمرللع 10 ءانعل0 711611
 0 عد ممم 1914-1800: (0هدوتلعداك 0/ ءعدضع ك1 5 مملك؟ نإ اطل ك1

 طوصععأمم, ل. ]ل.: طلمصععأمال آلطتك لولا 2ععوور 9601

 © ةمءاتماتع, 1/1. طة كامأ 005 27071001 5 /7710116 161 هر 701101165
 مويروكعك,  هرجام!اضلك, مرام عت1أ عد ةدويكا 1ءالعك. 8هتاكن طلطمإلوأم

1855-1560. 4 05 

 701. 117: 0مم موعدأوك 1مالك11ءأ| نك عل 007731167 ءاماأ6قر 011041006
 ممالك, نطعتشتاك لع لما", ت6 القاك ]0110167 أ 161]7101 , لعروتلا؟ 6

 1100611 0526© الكل 110 7105 ]7

 © وسموومم, داعم مما 0وعوع كلود همتط ألم 0 نأت 517105176150111
 965١-1700 ؟سوزعر» [رنى ودموع لما كدمعمكأو 115
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 انما 0571712. امتطل: (0. 17/7. 1<. 0اءعتطنم, [1949]

 6115115 0] 07م1 13711 هلا 1551: 1؟هآأجتمدنك 1! منكطتم أد د عاونم نسل

 ١1 مى. مط110ععل امدح طع 0115كمل 1 عممتا 20[1ع طرب ]1 8كدصمب

 1! .هدلهم: 0. ![خ0اب116ه0عع ةطل © هب, [[8554]

 (تاقطعتتا, 4ملععمط 0ع. مككوأ ىتلم ]هك مدمن عر1 15 و رمد 61 6

 م67 611 770716, 1 78920-708). وقم: [ 1 طعولزرزوع لع 1160115,

 1949, ١

 ( اقل ةهططصعو, ماععدطلتع خصلنم (ةووت حكمأ د أ” نوي مونزورب زسامأ/ مم

 ا1ع]|ء, ندعم ]ع م نزعأ لخسم ىنأعرعم رمتصسعأ] ع. ] ةللك قطط“ 111101

 0ع 1. ط2اعصماتب 7

 (تطغعضبطامل, ثقل لح. منن زررنع ه رسعاملا همك مدممتما ليأ 7789 نإ

 ن4. اان ادم0: 0101116 8.

 ( تطعن ةلتعت, امانتك. ("هعحمد |هط0نةعالكمو ها كيعحعك ليو هيكعو ل مورو

 معرت0م7ت1 | مر عررتتق»ع رصمتاتع لب اللامع ىزقعإمب طوقمت طاوصب 8

 ((ت1111152 105 ل" طلعات عا 0”هلنز هانت *طحنت)

 (طل2 مهارات, ذاكعل. ل0 !هرتعانع ها ]و طممامعدعب 1830-1834

 (61:1ءر1م1ع لع 10 دما لن عمدن»نأ طم طوورنعزنزع نالمط»م ن |

 16/1012 ننع ممامدوتعم لع طورتعب |ء 28 مروا 4 |( 2210 عاتع ع

 | هعمموأ[105 م31 151. (عءواونب طم 6ع: هلاوعتاأتون لع ا

 مالعل لع نطاق مم وأكلب مما ةمعمعع لع 1/1. طةاترع ظهماعأاب ماع

 لع آه طول عااعإ. طوضم: ظاط]1 هاطغوالع مم10طقتمعز 5:00 غنا عمل

 0 سحمان عام ءأ ل" ةلتغممب 94

 تاقهصطقستب 1هطص 113م1. لع 2ءممممتتع طلةكامب هز ةاملعسم رمح

 (ةطتط1 10 عع: 1 طع انطتك عوزأتت 27عوور 1938-1926. 3 ملعب

 (ناهتلاك 0عم1عع 8اوطمسقتلل 716 10هم هإ ا]ع املسساممل [؟ةهسوارانم

 01258007: .1هعاعكهط كملت ةمعأ ©0, 1953 7 |1111

 انط]12ه20طكز 95)

 (ن1ءوعع, لدتطعد. 4 0/7 هدمم]معتعمأل طلكامم» هز 8هاامتب ]ص م: 2. 6.

|1576 

 (ماع, (عم1عع ]100هانعأذك 1103:0. لك! ةصماك هنأ (عرعموأ

 1 .هلمد: 1 ةعصتلاقنتتب 3
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 دم من. ن7. طالومم. 8: ةى]ر 17ه باعأدو 0]هكو ]أ 0 ظءرتتعزاطك, 5علععا
 [روعيوت عمتك, ]1875-789 آ[.مهدلمص: ازا هعصتلاةتتر, 9

 ©مهالتمك, [مءوع. 776 معمر عت11 نن10 []1© :ل] هلدرج مع 8 عكك 111 170716
 1981-1614. ].0طملمم: 01010 آل متك عقلا 1!1عوذر 1959. (() 101

 [0112(115] 5عرتعوز (0عمعتتل 562165)

 ©هلاتمقتم, [ةعطتأل. 136 4و1 نيا هنت لاس مأ طعم 0هرن 0] 17047100
 [7اوق سن, 1 0أ[ق710  كن04 ىو 2 ء”اممم. آجمصلحمتاتت ل. 2ءاطعت ةلطلم
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 © هدم معا, لعمم - مماخملنسع ظلاعمأت5 لع ( م1112[. (/ءايط 6و 0م
 0مل م" عما ز[م. م.: 8. ماج., 1504].

 7/1. ا

 منع, 0010ج خل. 11م رما111 عك 0 1176 17 اكك اكلنا 7]47711ر 1640-5.
 0 ل010: 01ج عولولل 2:عووب 1955.

 6©عمابجعأب طموصعمتو. ].* يممرووتتع ططاامتجأوتلع ها ]ع عامك ءمرتلانعاتللأب
 7913-1906, طوومزو: 2مءووعج نتا عوز ولنعد لع ططصةصععب 1958. 2

 فقل 3

 ]جوا طومع, آسسنع. ىامرأو لعأ اممم زن طامدأاثو لمعأأ اهنعأ العا ؟ءعم0
 قللاك111 نأ 1815. !طبانلقتت إم ماج.],

 ردويسفمك, الكوتتتشتعع (60.). 2زوامزعع لع اه رعلعنعع. [ةهعاكت (0ةل111081ب
 19571. (طصعزرل ع1 همغلتع لع اذ ماغهلعجز ذ)

 ردودبانالا ]عون . 1848 تأ له ]] ة0نع :ةمايطاوانع. ]ص م. طب »طب 1545]

 [21ءلععروكق, (نطق1 ع5. 200 1 25

 [دنأأ, [هنوصت طولصع. ]دمتم 10-!هرن. امطل0 7 0قطع, 1940.

 ]دانأأب 1[جمرصعول ©طسصلع. 116 1عمجمرت1ع 1115107 نإ 171010 117101
 ررمسارب 2 ةاتعأب لخباعر متم ا]ع لتكع هز ]16 7ةا1ك]» [ا0نضع 71 7
 إم ]نم ره عءووتما هز 01 ععر اة ءامآ# و آس 1837. ]مطلم: اك. آةحفلأو
 1مممعط, 1 تتطصعت» ةسل ©0, [1916]. (1تنطصعأ 5 01 عداأقل 5ع1165)

 . ردو زج اع ][[خعاممتمم 4وعع. اص م]: اك عومم 2هتدنلب |1904

 [21016ولل, ©0061 ععو. ]مد ]مكة 1هاعانك. [ةتلك]: 8للأتممك تت 5ءالتلب
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 [1957]. (آع 1 ءطصت775 نانأ ك0ما111: 2)

 طمراع, ظل ممل العجل (ءل). 74همعرب [مورجعمت »عمم عرببو 01/ 176 1710

 07110 1مل 1ةعمانطأ] عب 00 ماتتطانامتو 177 ةم عنج © 8 ادنم [عأ ةأ].

 امم ععامم: طصصععأمم آنمتك عاوتأر طععووب 1951

 [هاععدصقمم, لطقصم طءاعا. 0 ةدو»مععأام زاثأ 0 هعازرم زج لمس ] ماج/مرب

 ل 0/7671 501165 1. عءطعربوب

 انا 15سم, 1[ طمطتقق. 76 00 عمربب 0/ 0هم1 11 111611101712 0

 1115107 ن 0] 112 ]1 6»مموأ (0011مدج لل ور أعمأ نس 0]/ 176 ]1.1 ء»مم0أ

 201101 8ه]عمر»ك* لوعم عامة. آمال ون اا/آ5نطب 56

 طم معان, طءلعتماع 76 0هدكانزانمرب هزك اع أعم قتتو- 0 كك اج طسعأ هدم

44 11 

 ا ةهسعطعت, آم طعمصمقتتل 10دعمط. 1210م ىرير / 712/1 ء1عر»ع.

 (ناتا1 ]تان 18545. 2 71

 هه( ل0 عوام» ام 1844: ]15 2:هوعموأ نسلم نبل م[راررم

 1 هدمععاد. 1 ةمكادتعل امهدح اطغع طععمعاط نال (010115 5

 م8 2 8لكعمصصطعت ه1 اطع 1لدمعطعواع 3ماطعس ةعاتطت ]0

 لل دصعاطعوأعت, 544

 [كاقر, 1ءتعمع (ه0.). 776 0معدتتوع هز“ نب 1م, 1848: رام رتسرورتعموا

 ترن ممكن. ال7116 هم ذصاعم0. طرب حى ]2 1331012. 1027

 مااوس اا/كلمعدأع, 948

 آ5ءاعا, (0راعقتت دمل اة 80هءطض 721م موو الآ ©1150 /12671 هنأ زانق نلعب

 2 177 أل ةلندعدءاستعات لمطعم“ ]7942-878 !/قصعطعم 11١[ م0.

1924 

 آطةصعاكب لمطص. 4ك يديم هز ]طع ظدعاتعأب انة هزن, 115 ك0 عامأ

 12/1 0170115 نتن 18 ءمءأياة مروع, 7845-1820. 1 مدل 1011

 [1هدتتان, (1هعم جل آ.هدعصقمطوق, 1

 009:61, ةكتاطتنت آن, 11/7. 1717. 5 05أم7 [دملأ خصتق 190 طومن ؟طجب ومات

 1/16 0 هينا هنأ طابعاتسماة مر هإ اطعم 821 / 1601107111: 1 790-

 1550٠ 471 171:16: ءدأآ, كاهنةكتاةععلر هنتل 17مم هان مو نا

 1871101715 1201101111 12 عانءاممبس عدا. 177ذكط طع موون واقطع

 [1ذدتقط طءوصلع. 01010: ('ةعءو لوم [21عوور 1953. 2 7015

 (نعمام, آطعلضعا. طةمقءانعم 7601165 لبي لطصولام لم مساع سرع
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 مومو لمر» لع 7 نامعطأء, عمال ىع]ةأ» 0 10 114|2
 مرير" 07م مرررتع ( 1828-1813). طوطاتغعد مهم اع تمطتتع 10 1ععوعأط»

 نوع 15. 2وينون: 1[. طامص, 3./1876-1857 5

 زءلخمم, 5ز عارتعل. لل ءءعارو كهل مت) 1 0/عمج 00101010710, 01
 عم قدمورتم منك لة وامروم. العجب ال ورأع 010150 الصلت كدت ]كدب

1046 

 نالاتكمزع, طمس اعد (0هرباكأمم. 0 عرتعواك هنن 06010, لن كارت 111 1/7
 مانا مرتك 0 5 ننعضاتإت ع 1 متعطا ]ا نلسمأ 1 ماموجزت, 0 50011
 0وتوتمل 1 هنأ 11ه, 10-1790 نصت ل معز: 11
 [لوتا نوزاج طععوو 1951. (طلمصمتل اللوأمضعمل 5اس نعمب الهلل 585)

 © ولنلا. معاطنتط. مماوعنممع لع نماموتحواأما ها لع [ةعاكا لاما
 همامدنتماع...2 اما عمعتع 7 نلتخكممل مماللدنع حمص املاك 1/10
 [3نرلعوتسست [مممرع طتغممب طومامت اا طعوتمم لاب !هعابعأا هالعالم 9386

 ولععطماب ]ةعوانعك. الرو (( هضم دملقما» |. ]خص الاحاللاا 1
 لم نر [روصعم لوم لم مومصلع, 1789 - 17920. هتك: م1[

 لمد امان عمع, 1956. 2 وأم. (2001|تنانوص طلقأ0 01010

 نأ 1!

 00117, 1]طعملمع طعوطعتا 201 1 موجات مار م لم ]ناد نط علا
 امس اىئءاطلمسإا. كالا مونتاج ظععاتلت ل. (. ( ماله اجل نتا 1 01 5

.05 2 .1903 

 0وولحبأس. مىلطعتا (هل). 116 طبسممعمم !طلمطتأة ارت 11 ظ001|0|]|2011010 0111
 0و م» ياسا مو هز اطعم 8لوطتازا) عك هز ا]6 أنآ ]0  [نالط 0701
 ك1 نامو زرب قرم طرعم- 2: ء/مردبو رخو. !مدنلمادت ذك ةتتل (ن. ظاففأاعي 3

 6-0 دس 11م [7ممسع]ز [[سمابانمت. ]هملمالت ةهمتتلك 800واكدر, | 9
 ([ نرعرب خرا: 00. (016))

 نوولعو, معمم عمربن لوطص طعمتطعا. 716 11 دلأرت 500101103 001
 1و1: 1575-1815. طا ةهصعطعماعت: اا هطعطعداعت 11111151

 [عووب, 1961

 قيمر, ]جهدها ل. 76 ]دعا مردعع هز 186 ]71727011011 ]0 مرت
 رموز مرت. (تمساطتت لمعت طاقته النمل عاولاإ 2[[عوورو

 سس 116 ]رمل موجعم هز ]جم 1 مرسم“ لريبارتو ]لم ل هروعأب لع عط0 ]111071 مل
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 510115116 01] 17:1 ءم» عامه. 0( ةطماطتتل عع: 1آ1هصبدتل 1011711157

 [كووإو 5

 00016, ال/ ها[ عدصع 200 («0.). 276 17115111115 0عو 77 نامت نأ 8 عرس روى

 5017115 177 3/07 لص ءد1 0 ءدباثءطاوسم, 0-1790 (00 112 8ع: 15 -

 اةمدءطصتا 17-1 ءءامع, [1952]. (6© ةأانم عع 5821566126

 (عوعطت ءاطغوت ا ودعم عاطملاب 180. 22)

 (0111201, 1132015 طاعمرع نقتل (0/ 1671060 نعوم زج 7/006

 ت50ن1عا1مك. [.مطلم: [آآعمتأن آ[نومعتا, 8

 طق طلعطب 1طعملم#. 2عياكعأام طهاارتسماعردت 761 ءاجا رسل /الآ 0/7111119 .

 محك. كان[ عدت 177. !؟مهطلطقمستسعات, 7

 ط1 ملعحل, طاتع. مل 811م هز“ ]رم 1811 عأ1ك/ آءورأءع زد 18 ]5 - اوله ]مرنم

 © 1515. 121100111101 55: ىحد 82و امد مهمب خلع 70ج

 م11 2ةمءععطة عا, 1987. (ذ 1115 ئه 0 طع طا عانوا 2عمماعت ل. 1)

 11011007 | ءءطتنع] لع كا هواكسأ كونك ل 15م. 70ه 01. ل. "هم

 |مأ ةل.]. 2. (ةصحاتعط اآنطععمعط. ةتنك ]علقت 1150طعال, 1898-

1901 

 [1قطقعم, 132 كتك [آ1. هع. 776 رل نسر //1 7270170711, -71860-16027  م4

 11715101: 07 176 2011706 5611| عرس مب 0ه/ 186 المدة ءل ىكاننموع

 اطللاعل درخأط 3 101عومز ل طخ مهاطتم ا دعا عوام عما“. '!طتغل

 اتمام ع. نفصتط10مع (11ةمددعطتتد»ءأا5): [كوضصبوملل 111010

 [2*[ءووب 4

 15:1 طج نكعم- فخ ططعمطاتتع, ثتنعنكأ وت 1 10116 اك ةتتف. كل عم

 167 ل16 1771© ةلكاأق10ع, لمح 71ه أ[ ]ءطع هس اجيال وجو رم لزم

 1071:0/1ءطعا1 طارت ةءطاقصسعع» 18 وكوداور لك. ]1 ومص هن 13111, 18547-

.7015 1852.3 

701 1. 

 [1ءوعاب, (عمجع 11/لطعاأس 121مل عطل 7 2/77/|مكمهرم]رن 0/ 16 م1

 ا .0هدلمم: (. 8عءال ةهطل 5هدقب 1920. 4 7ملع

 آ1 ناطعطقتعامل, 11 ]هلل 7 456 0/ (نهمتامأ, 1848-1873. [١ نجب ال وون

 تعال ططعأ, 1975. (طلوأمتن 0 لنعمل

 هد 776 4جعام/ ماء 7974-1875. ]بباب نما 6
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 8700م1, 1987. ([013(115 01 0150112

 د. روم امإ ساعات هراعدت طع 3م لخط عت7]1©111 ( 67111077 1914-1991
 1[ .همقمس: ةلتعطمعا 1ووعماب طلععب الوراع ؟ةلعمع 2ءمعانتللم 1994.

 مسيو. |[ المدلل: آدءاوعمراع عود, [1969]. (1"ةهععقصأ 01
 آ115101597 5ع1165)

 . ورمل ©عورعع 106. تمهمامت كاسترو. العلا 32 011 | تا
 80هماعر [1968]

 دس --. 0م ]ع 10عم نإ زرع ]لوس نعمت. لص (ن 0ك ع1 ما
 مماووتم مانام: 1ءةمكاداعل عمم اطع 1اةلتقص طال ذلاقص

 © قرص هرعت اال ببال نوعاعن خل اب 2:عوكر 0

 0 - 0 81:10. ا.مملحتحت ال ءلعمتعأل هر آل1ءنوأوماتتر 997

 .سسسسسم ل 1ممميوا رت هضم خصما عم نم عمر منتتع للاعلام 0] 111 ل1 60
 1750. آ[.موكمست الا/علعمأعأل هصحم اطلع0أ15012, 8.

 - دس ورم مواسم 1سدموت 4 1ك معدن ءا]ط-(عرتاتسسرت طاع. اطلعت © هتاع
 [توما أ عمر 800لع5ك, 0

 ل 71م لومم ؤ ممم. ]مطلوب ال17 كلعصل عال هصل ؟ظلاعم]ذسهدب 9.

 ا عومممررنو 1ريروتمو طملصا, ]1900-880 دعا دعاك ل0111 (071-
 [ مررت جم هروب كمت عك. آماله: ]1 هلل الا/كوطقللاب 48

 ([1151مزز زم اطع 84مل مسم. طلامعأءعصخط (عطأاتاالو 3)

 سس 1 مطواساسوع اعمر ىاعمتعك زن اطعم طلاكامررن 0هإ طمطمالا. آ05101:
 ا17عالعصمأ عال حمل طازعماممنب [1964]

 . ةمانومو هل لهن مدمل زوررج د]دعم 1780: 2ممو»ومتسعر أنأ 000
 رممويززوم. همسطعءل عع [طظسعامفسل]و لعلب الهدا 2م ط1108ع ا[نمل

 رعموزال طرمعوجر 1990. ( ]طع الا/لع5و ا.ععاتل1ع5)

 6 مررريزرسم [رمطماك» كاسل عد آم 4« عطمتع طمصح ه] 50عاما
 لإ وج عبجب مرت1 و زر نع 1917 هس 2018 نعوم ا ءك. !ط/اةصعطعكاعأآا

 14 ةطعط ءوأاعت [1ل0191 و113 2عوور 9

 . رج بوارنا مدمر أ معن نمسا عسصمموبر» سككمرتك. امته: 1/ ءلعمل
 [عال ةمل ةلزعماوهمب [19/3]
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 . 07160171771011 [2ءمررإء: 1غ هداكادسعع, 1 ءطعا[خمم هس لوعج. 11 جب

 1 0ر1 8للعت طءعووت ]ناوانتطاداعل طاب 8لورءغمصب 1998

 . 110 عاى: آم !كك هز طمطم#. اعجب ال هدتلعت طةصاطعمتات 8001و

1984 

 ط ماا سصقفمسم, 11ةلاطعتت (6. 776 © ,هرسأط نإ 17 لنكا"أدأل 17 عمدمرسأ وك

 1 ةصكاقتعل عمد اطغع (تعطححمنل طخب ال17 0. 11مل عرتومنم هدأ ا

 آ. (طقالممعت. 100665 طعنت, 8[. آل.: 0ءعوطف نط,

158 

 1 هلل محمستم 700 1ةللعمداعطعم, ةسوتدأ طعتصتتعا. اندممأأ اة وعلم آ]ثءل67

 آ10لع, ظرالصز هاك لدلعمط. 77+ كعمل رجوعدأ ت1 0011171 0ي, 1720-1965

 1/16 ]اك ه] ا]ع 7ل100/]ء (0]هيدودععد. 80وأمطت (0طقماتطقتت 30 01

9431 ]] 

 آلت عم, 1107310 8. 776 1مجدورننتع 1 ءوموع“. الا عجب ال هراعت اللنمع عوج

./57]] 

 ل 206310, 81 عطتطع 811م1 رئنعاوأع لب 1 "مجوأأ, لع 0171110111106 0 7105 70117

 823215: وجم[, 060

 لعملك ا عاقصل طقفستلام2. 7176 القوت هلقم»1 هز 87 ةاةذز (©هماامأ 1م 1875

 اعتب هنا آا.مطلمد: ذل نع. ا[مممأ 7

 اطتمستمال, ظوحعا ماعاد عععت عا لعموم لتعوإزعمم نعمت ء 1مووأأ و

 2612-21 ١ اما, 1917-1500. [!/1هداكتةإ: 005. اجلحبو مماتأ. اثأ

 1و7, 1050.

 العامي 13 (60.). 7548: 7)ه» 171م1 مرسم 7 ءناكعطع» 1مطعأأا هس

 ]1761/7611 1071111671 م مرت 17 ]جيس عر 86عام /78271716/6ء. ططعططقتتل]

 هعم- طن صعطعطب اعاط21ع: الك. اقم ععات/اءوعطع- ظءوصلاب 4

 (تعطتعاكد]ل تصل ة4ةطعمتعاتعت: طعطعمك0هاكتططعدأع 171 عدم 6

 لوطتطتتط ل عراعز 9)

 [كانع2ال مقا لات ععط. 1216 0 ءدعزأ ءاجاأع لع عموم لع“ رف مطءززعر» [رجا مم لعرمم

 1 مطآ1 نأ ةىكمتتنك. 8ععاتصت ملعدلعمصتع-ا/ تامعر 1960-1972, 38 701

701. 8 

1701.9 
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 ] .قطءوبودع ظحصعوأ 4لدمععاو 06 ]ه ناقكم ©أ لع |]ه 0627 هتكك1011 6
 |: نعوربمدسنتع رمثهجدعمتدع هنن مدقاأءل كلي ال16 512علع, 1546-1631
 [1065 وهانك 12 ل1 معاون لع 8. آمهط1ماننذع. آه 1006-5111-9011
 ]سمت معماملع لع 1" هدتعدأر 1956. (18311101طغوابع لع 2 060010

 لع 1848: . 19)

 ل 1م ال رين هررنعررا نزين ]عن هأ ]مو قضم ]عك ؟0نأوأ عك هلا ]707106 لكن

712 116 

 7م ما. 111

 [آهنصع, دوسانعا. رلماعع هز وه 1 ههمالع», هرج ]ع ىمعاقأ كتا4 م0711
 510116 0م] ]7 7106, ورضا مامصل, انهارت, هنن 01 ]نمر 2نماك مإ
 تلم ممع, لسع نو اطعم 2مءوعرتا  (نعومتسرت. انهصلمالت ]011 قاتلفلل

 رجم وترو, 1مم ةهنلل ]نا علت ةتتكرم 4

 ] .جقررر طمرعأ 2[1نمععأأا عب ل]عدط لعيم [صضطعلا 2 نهكعا1 م. ()1عاناعك تأ
 ةبوايازمر لثيسع طمس عءمازوزع. ()عاننعذك ]لهضتتااعك لال مال 1
 /مدت]م لم ]رز[ |م- لرصععداز مكب 19-1789 [4. 8: ءادمعع لع ل هعمل

 طم( عوعأ. آتئااعب 2. [ةمابكأ ةهأ كعب 4

 1[ .حملصمعر, 210 مالوتاتك. "مطعما (تمءلمممعلنم. [طمملمحت 0. طط.ر [8ذ() -
.05 133 .[18549 

 [.ةءاعونعب ظصسصتاع طمايتك اللعاما. اطاكا”العا101 لال م6ال7/1© 1[
 8و عطعأأامع هأ كعر 2

 [ .هاعطح عب 001 ععو. اسمو ىلع ]له ”مموأننل] 0117 ه1 من152 1” ةطلك: 1
 الكا هنن 1211و لع طعوصسعع, 924

 منسم - 81جمواةغورد. 2ةيتق: ]'. ةكلعدمي [1936]. (1ءانمأاعد ءا 000
 ]115 مز1ع عغضصق ةلعب ل110

 1 .”11ن 11من, طعمصمسم ل. 2 ععطم ءالعو ىابس |'ناعمعع 20م0 60م1 عدضع. [هتتكإ
 آ اطط ولامع اذهب [1947]|

 [.ىبعمت ع, لاساعج. لم ملوهتككونعع لع |'هسفع 7141107101, 1 7890-1 04 .
 طوبنو: ل1005 50عام]لعو اماه مهل هطهلعقر 1939 00

 "م هاح] ةطصع5")

 [ وزو, 14: طمعا. 4ك 5معنول طفعاممب هز اطم لاوطرن, 1793-1515. 000:
 0. ما1عد هتك اآلمحسام, 1960
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 [.1010, لماناك. 1 طددعأونتعتتتءنت1  ىال701 عوز هرب 17 نرر عمل ]789-7989

 [2نرت5: قمل. 0مانتمسب 1894-1888. 2 7مل

 اهل, خقتستتعا ]02ع5. 1 عر]ءعاقمرو ىانص ععواعل عر ف طوسووإ مإ/ قلأ“. ل

 1101| ءرن _ناررتعر د ظورتوإراءان 0 الرع (نهلكعك هنت ( 05

 0/ 176 2 ةددكانب م هج ا]ع ]الهمم ةاعأععأ آمصقممب ©. 1 ءطقملل

501١ 537 

 ! ناكل عور 0090ه. 1 زرمعع 21ءومأ. 0مم لزم 502/7712 011 01

 01| ه/عاقإع نت (2 لعموم نبأ ع

 1 117721610, 0180. خبل زن منمتع لأ ( أدم ادممساام. !لاتلقطسم' 4

 (ناا1116,ر ]1950-949 4 ؟نآكب

74 

 !.؟ةماعطعملعم, تاع اح هصمالا نا 2ةكامرب هز ]م مل وننمدو] مت مررترم 0]

 [مككا4 10 1176 1917 عدمة مم. '[1ةمصكامتعل طلب آه م1. [1ععصحمب

 زا عتب ا عا اا ةعصتلادمب 1949

 | الك ةلداتع, لهدعماط 0عإ. هددت لق ننتممع دب ام ]نوع |. 2.1: 62. م6.

1 /96[ 

 اكلم اكفنا. لمسأ المندب 1 ءالمتعاط طسعماو. اا أعم. هعهاتست [16اتب

,0056| 

 سس ل 87ه( ماا 151 ع مدمرتتع ]ممتد وازوتروك -- 1مم لزم لمر

 1كم ناك اة عع 2 نلي/ءانمم ممم ععامم. '[اةصمافتعل طخ لعل

 (ماعتب اظلتاعل هم رتتط هع لصغخول. طلب 8. ١] [81نطعطوصحتم

 آمل امتتت عممع هلل 11 سطقساب 64

 بنس د 8 نل نعنع 10 1776© 011 نسمع هز ظماتان وأ عمم

 الل هعمم, هاعمطعم طاصمقغالا. 4 كا دامرن مز ا]م 5 ءعردعمو» ل ورب (؟رررسس هربإو

 0] 5616:1712 71 مانعطت. امملمحت آتنا علعع ةطق ا!عووم طولا

053] 

 ا قتطتمق, كاع. 16 8 هصامو املنعامم» د طدعأممل, 1700-0

 (نوتطط110 8ع: الم11عدوأأاإ 2عمعووب 9

 81م1, 8لهتطتق2. 776 لجن -(نهر طلت 1. علمتم 1838-65

 آ.هلممس: خالعم ةصل انمحلام, [[ 81

 لا هم ءهةلطعت, اط/آهكال. جمع معوعع هز [نعاوب ]1 زرغ» رمزجع ن 7 معو

5205 



 0 10د“ 1ءعر» 7 ءورنك* ]مناع ها لل. (ن01/7 هلأ 5 571/1 لأ
 77عاما ءممأ, زم ركودعدع. [1طتخل لتامر, طمتانعأط 112121 5ع ماا 2

 مرماوعع طلب 8. 1ج. طةماععو. [لمضصلممن م. مط. 18602]

 ن4 هاعمصت عطل ا[ صص عطسعم, تع صعمك آهاطقتت ا11ةعمجعأا. 7471:0175 0]
 رمرماررعم الأ عال ع1

111 .70 

 7/111. لورصعو. ل ريووميب مرن 0مدعممصتعما ]ص مناص مامر 1523]

 حقنلا, كوطص كذبقتأ. 2:ةدعاماعع هز ماا نمل 7601101117.

 1]3/115عماعجإل, [ةداتتك]. الصوم زم لع» 11 هطداطتب عمرا هزات تلعب اع
 3ك ةصعطعم: ا/ءمع 11ععم10ل, 9.

 رن نمدع, الزل طعما ظللتم. رداع ما موننمس هم امطمت. ؟هنامأ لعوععاك 0]
 رعممومستع طمس عاممصعما. آطقهعمب العجب ال ةملعت (نمنمعأا الطلالعا-

 وزن طروعوور 1951. (5نيلنعد ه1 طع امهاتاناع 01 1010 4112115)

 حله ءعوم آعااو طاعصتال. 1ع [نوأمتا لوتس ماك, 2-1539 ل110 ةصل
 يلغاط هند 1مل. طوب !موازع ى. ال/طتاعب !انك. 5ءعاععاعل ةصل ظلتاعل
 اون © لع 11/هلغمر. خصص ةيضاطوت# انملاءاكنأإل 01 31 ءاطل مول 2[1ع5ور

1059 

 حكم ءاعرب, لمطص. 7776 1ءا/ع هز ]نعلم لأ مطلع. 6أط 1 طمابكدصسل هأآ طع
 طممماباونع همع الماسصسع 5لتانمم. [!0أغ5ط 8ل0.] [.نهتكمهد: 1. آل"

00 1121 

 3ك مرتك, ؟نعطممل عدمه. 12 هنناممعلام هز ملت عة نسا طل كاهن. آكل تالا
 المع مت معاأ, [[953]

 حكتطملا, ة>كتعطمعا ©. 1ع طنءانمممبر» هز ىاملتعاأ مك. آمطلمالب العلا
 امم: ©. 1010160 8ع هتتل 50دك, 18592

 ىحتتن] | منع دبمرو 111 منول معملأ, خلمس ط[عامضعط هم طصعلضعاط (0عطاشب
 81ه موعطومأ وساكن اتعرا 11 ءللة ]1 0 112 110 01 [] قرت

 التأا مر, 1829-1800. [؟اننتاعومات ]. 0. (نماكهب 18557

 خكدملاب 1 عملو. ز2ع» ]01116 510710 01 11156 /1/037100 ةل710 [2 لركوب 0
 و؟عزربمر طماز از ئوعارع» سم كا قست كءارعتت 1" عرتامءاسوع. ظععاتست إم. ط0.]و

1547 
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 اة دددعأ, مالععل 0ع. 0ءر عد قبدواةاعع لع ل17: ءل 0ع ةاعسكعأ. [ هتك

 أ. 82عاطعتأار 1876-1884]. 11 715

1701. 11, 879. 

 الدلع, اعاللاذ ظعاصماعاط. 1848: 116 1[ عجماياتم هز ]ع اساعأ] عملو

 [ا.هدلمطت (0. (نبسصطءءاععع, [1944]

 اا هكامصإلاط, لظةطصع5. لوضتعد !لودسرتال, اكد عتدعم" هيب 1111087027 نرد /

 اليراع اون كوصسع] كمتاعو. عم مت م. ماطر 1897]

 احا عركور اطصعات. 115171715 0 طاطا ءاعاننتتم له |(لوووع لعع ر7هوززج]و-

 د27 10/107117 1م هلاع. ظعئاتمن هلعدلعاستع-ا/ كادعب 158

 (5ةعطقتسءطع 3لعولعممتع لع الا ووعموعط ملا عصب آعامجأع. طناوأو-

 عاده ع-!!1!ذ(هتئءاطع [لهمدع. كططقصللدموععمب 80. 51, 21ه 1)

 |0انعم, آما عطل. 7176 8ومأع و ز]ع 37سم ةلموروأ 11” مر»

 دس للهم العام هز ى0عاءارم» 07, طكودورتد منج ا]ع ماسعتواع نإ الرع

 10111111011 0] 1116 [لةيمدصتت» عمت نعاع#, هجم ا]ع كممأ1 واتم هز جم

 ]7 نامأع 10 27 نعا7 عع. ووو 5ععممجل زل 0ع 05 آآ115 طز ءوأتب”و

 ل 10[15ع5 01 ظعومع [01 طع (نمدنصا] ه1 آمصقتلع. آ.مدمقممت [م.مط]

1513 
5 

 طواصعات, آخ. 1. 4عع مز ططعوبمع»واتع 1 عجواروتممخ ها طولة نو 1151017: 0]

 117076  نر10 ملم نور 1500-1760. 8مم ععءأوم طصشمصعمأغوم آلصن

 71و11 8عوور 9

7/01. 1: 7176 

 [آ”ةبلاوعم, 1" علضعال. 6 ءععزتعااع لمع 0 هاء ابرما مرو [لربامر» 1 عاجإو 011/ 0

 م1507 5 ءأتنأءت التت 10 ءموتا تاعر» ممر: ماد عوننم

 111111211675 طآك جال" 0 ءوعرتسوت 1. !طاتأ 8عووصل عع 17 3 اعدت طخ

 الأ لعص اع1ةمداوءطعم انماعمتعطخغ. 2., آتطعءعدعاط. دنتل ةعطت

 1[ ءااعراع ةطحتلا. ا.عام21م: العلا هم (00رطم., 1896-972. 2 15
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 ءوعمعاع ”1طفتطمقق ]0 1/1 عطاره ع قلططعرت. ط0مطلمد: 1آ10هلعطقتملب

1515 

 مة1هدكل, آه ععك. 16 مد هضاأكا1ء دهعامأ. [1عجب "7 داع 1231151:
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 ةممماومم د, [1944]

 مما1ممل, ك1 لمعإل. 4 ىةعاممرم 0/ طمطعتنا“ 1١ 5ر1 [ 111م0
 [ لبعتملم1 آلول ا عاوز 22عوور [1959]

 مروع ة8لونتم. 16 عمجوتتع لعممر». 1 مصخافتعل ا!ءهمح اطع !اهللقط ال
 ممعبح وكت لدود. اآمدعامم: 01010 الملا عتولاال 11دك 1

3 13/111010 

 [جةطمو, مهاطلتك. ]الك (تل| 11/105 1168105 تل] ©أ 11110120 100 1/6
 هوموقماو لع ظرم عداتممو لع تطمسح مهاب تاب عاهدوا و لع 0005 01
 لوروم مى. الخف. 81ةرنعوب 1!"هدلم لع كنلاالا ا [1943]
 (5نعنفو لع هطعوق لع ةهعام]أمعأو [لعأ !هقلو لع تلااتلاد

 هىموفست مز 1: المصاب 1 ع5 151100 11ن101105)

 جنو. [جدودصهال. 2/موع نمل طممماع, 1850-1700 ()مابناللا 1 111١
 مروا (تينمم. ا[ مملحممت طب ةضتمالب [ا961]

 اج عوج 1طمصفك. 1 زى مرت مإ طعما موال ]لم عمض/ممصدتارت انا طا نلعك. ان
 م: م. مط]إب 56

 مج لطوعلممم. ل]ووصسحم. للارت )عون معا انلوعاعت ل انزع هإ اعمار اى
 نمو مإ نع 8ءاعزومع. آمملعست لوصمتاطممص ( طع, 961

 [جهططتمم. 81 ءطمعا. 1ع ممناسور» لعع. [اجهحلعمسمن اها نلعع ةصعل اةلنأب
[962]] 

 [ج نانتوومص. [ةهدملل, خلتعع ط©عمصان ةص0ل لواطص ©هاادعط قت“. كن كلا
 الم [مةءمستومع» 1م 01/1 مآ قاس ه] اصمع”انالكتت. [ 01+

 حامعستللاوم هم نوب حلعوب المرعاع ذأ. ال هتاتاو 1[تعوذر 61

 جملا, تمتع. 4 8 ىيممر» هإ ظعمممجتتع 1ة]مسعأطا. م. رماح مط, 1948]

 [ج نووعأا, 1دصصمعو ظسسصح. طاضاتع طعوأاإ ل1115 11011 111 |5001“ .
 ]/إ هرجج معز وأ  [خماربسم مه ]م 11 مةامصك هز لمع اص اذيددعأأ

 سلتامل طز مى. 1ع. ةكطمالسصعتو. 0اهمعمس: ل. الكم عاعطمدع, [1903]

 كنتما-1ان5أ [.هاراد-خماماتمع-آغور. 0 يدر“ عك مدا 2]7لعمك ل6 ثلاتا1-لاكا
 منمع دررمع داعم. هأ لعد مماع5ذ مدع نطقت اعد الءالقإلا ةقاقا ظل

 [موموانعا اع, 1908. 2 0015. (1.: طاناع لع 12 66011010 1(

 1701. 1: 0 همنا. 1215 نمالاك هأ |عال» عد ( هانزآأ 1101-1790 | 3 ر
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 1701. 11: هموم اع ءأ نتاع لططوعو (اددمت ]7903 -(طومست ورع نو ل1 ر/

 5211011115 1701 11731[عتدطخاتكعات, خل. 6 عأرم امام كر 15 صعد ع1 عامر

 1914-1515. 2. 11 عقطصخاأع ظنك ة عع. 2عممن © آط15عطعتتب 23

 50173101, لعق. طعو 8:0 مانو لع م1 [طوصضمإ: طمعطعأتعب [1958]

 ت50 111م, لوطتت (عل.). عوبمع» وعون نبت ]ع طمطمتنا لن ءرجت عا 15547

 1107:0117 0/7 100114 7077. آمطلمتتت آكل هن 11/155211, 54

 ت>0116عط, آك1001[. 1216 طسطسأ ءاعاابتتع لع فمرسوطعرن ومر طور ورسمسا عسسل رو

 116 171 19 لوط طلع. ]مم م.]: 1. 5عطععتلب 1909

 ده ععا, اعدم 0لعأ. الءمم» لزو م7وزآب لعمر [. عاسعرب- رام طز/مر 1

 50/1 /ءداعرا ان10 لع طلقااعأ ارم لطعسشءارعم. ا8عماتست اص مط.|, 544

 تدءال11[ءالاب (0عمطقك0. ى16ج سا 771 ءلمءاموع لمع 7سم ولع نلبعب

 الن ن1 ءعاام اد لع» 12هبتكعاعو عدوا 1545/1549. 8عاداتلما

 اك ناعم هم آ.معدتمعب [[952]

 دعا 11 معاعت, لهدعمط ةلمزذ. 2ةىاممرن نإ 10 ا

 (2هددح الآ دصاتقن1 م[ طاب 1112ةطعاط آ[00019 ذعطتستمت 0ءاعت. ملعب

 1 011: 021010 الملك عوازل 2[عووب 1954

 دمع, [1عكا طكوتلاككع لثنع اجاكامأ»ء كل "نعنع 0871176 د1 اكل مجع لتملا

 ط1 111 ها اللام 512 عامود. [طوتتك: ا. ©تةخلب 71

 شل . 11151017 606001101711 ل116 لع ]3 17 نرجعم

 ال01. 11: [ل.عج 7 صدع 7700ءنهك ( ]94-780 را

 تعزعامل, طاصتلاف. 1! (نهةاولتكتم ل]ع ميصصوعببم ( 7900-1560). "آن

 طاضصقالل1, 1945

 دالقتم, ال1/ةلاعع اع. 776 77ةدعال © مأ] رز مع 1911160111707 1

 1 707151110711. 116877 3/ هاا: الآ دعصتللقمب 1

 51111125, كوطاتعا. 777 71/6 نإ ((ةهمزءعم 51ةدارعو ل ال. م.]: اكل

.1581 

 50 00انآ1, خاطعأأ. 1عد (0هددمموععو دمدامعءأ][6مهتدعو نو 171 6 | نقع

 "097716: ١ 2مم 016 هأ تنااسس عك 00م0 مو 001117012. آلة

 1”[1هودعو انظ17ق كلا هنت عود لع طءوصععب 1958
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 . ]مو 5؟نييو-هياوأامد مهت15115 2 | قلنا آلآ. 1111111
 ءاونب: عانتلاب 5

 ؟نر:هأ1, ىاط عزنا. ]طر 0مع ءأ ]ه4 760/1411011 10 | طوسو: ظ. اود
 رنمانسلا ها كعر 1922-1927]. 8 65.

701 1 

 5مااجعت, خامس 831116. 6 17د أن 110177 1 عمد 0] امالآ 46
 81 ونأ. ااه ال 0دتل: 06 آلوزا/ ءلوزأإل 2عوور 57

 (©هاسسطتو دنن01ع5 ص اطع 50هلقهأ 56162063 20 594 )

 همسصمر 1هدتهط طقسا عك. هعقاقكإب لد عمز716ك 0710 17027717 [.هزنلمصت: ”٠
 ؟. زكام 3200 502, 1920

 جاسم, ]. 1. 071م 771 1م 1[ نب وملتع طاوكع. آل ىلا
 ممر طموعوعم, 1960. (8ظمملعد '[طقأ 11211ع1)

 1116, 8 ععمتز الالام 20 اعط طع 00 برب ا 1| م1 | 6
 1*0 ناز م١ ]رو ؟اسوتتو نءعمدمراة ننعم لع |' ]خنأتع ىمدنك لال نرصم] 6011 1 ©

 0 هم نو لعد 0مم عاام آان ل115. اةتتلكأ 1" ماعوطر, 8

 للتطعمأاب ة84ةعودعت اع. ام ]1غ6/1ء دمعاوأ 0ع [ كل 007705 5 01711---
 مومعزوز زم. مام., 2. 0.]

 1:هعوسعجت | ]عر ةلاعرعتك 0ع. 2ر10 م هزت 171 117167160 126 ر] را: 6
 مرر رات 6 ةنييع. "1 ةصكامتعم ون 11 عمتإل اكععالع 1000: 5

 همل 0(عإ/ل, 1835-1540. 4 705

 1 لميرمعرو 10 جاجا هجم ]1ءاهنا 1131151210 6اأ' (16018ع
 آ1 ق1 ةمعع هل 1ع 2. 31ةوعرنب 1801160 طز ل. 2. 81211 1

 11ج عم: الدلع آلرز7ت1ولأإل 21عوؤر, 8

 1"نماعع, 1طمتسقك. 4 1ةك107 هز ط1 نعد ك/10 0] 76 51016 0 1
 0 أ 11071, "001 1793 10 7

701.11 

 رموسصتص عطفس, لمطص 5معطععا. 1514711 |٠ 17١ هكا "0 لا 0 ا
 01ج علل وزر 2:عوور 9

 1ع, ]1مل . 1116 12من[ سمرن كه ]هل لع7 5 لأ 071114[ 7 201-001
46 11711501 .1 
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 اناناضسنا (|١ !|١١ ال1؛ ||| 1111 11111111 |1111



 1 ال1 عما, طممع-[خ 0 طعاما ةعوتتعو. 0ع عع لع 1 عم

.5,01 

 1 اتاععماعب اللقطعا. 77 74 ءءونتع' ةميكاتاسامع هك طمسعمعطتم هس

 1 07/3/17 7ءزم»ع 18551. !/[ ةطعطعواعا“: الآ ةط طوع قل نم تاكا

 2[1"عوور 7

 انىعر قضم هم 2ءعاعمع اليم كتصتتت 01705. 7776 0 1111 1-2

 0/ 7601 8711 هلت ]عدا طدهنعل هس ]!!كا هنعمل آمصلممن آب

 ظهاطصر 18561. 2 7015

 ال1معمج الاعور لةلططع. 8ىلذكام»أه 50010] رت هءعمرج نست نو 6 مسك 0770

 471610. 8ظومععا همه: طلته 21 '1ءتلعب [19591-1957. 4 ؟هآكإ

 . اك هنتتنفأ لع طقكامنأو هءعمجنرسنعم لع ظدممتم. ©هص 1

 ماقطم1ةهعفم لع ل. ةلدلجت 011ه. 8ومعءاومقت ل 1 10

[959]] 

 امال عمعاتك عظم ععصمسب خلطقم. 2ءمرجمدتتع مما 10106 كبرنا عروسع >جمنو

 8ةلتأاتلتر 1534. 3 7015

 ال/ةعطخصس نغاطر ا1/ااطعامت . همة دكعطع 5111 عدم عود ع]رأ طاع زرمببب 12211011010

 ا( ما/[ىا]تش لا عا" © ءداسأ اةلسوععب طاع هتبإ النووم 2ع آ10212©1: ]7

 (. 11. 7هععاب أمن 0.]

 ضع, 2-1: هك 2ءعااوأاء» لمد 18: ءعوواءتاكب 9

 ا8/ةهلعر لمطص. 82 ةىاممرب هز ]ع 7/ل1001ء هه 11ج اعندوع "عت

 11 هلو هرماطب 4115م0 2. دصل لانلتق لع آهعأب ازلآدمصم. 76 هانم و

 07110 17:كتلكا11 ]ل طم ءمكأطت» عر 1750-1600. [1/ةطصعطعواعتت: !/[ةصعاطع»

 داع1 الملك عاو1139 1ععوور 1931. (طنطاتعدتممم ه1 طع آلمتكء نول 01

 8/1 ةصعطعواعت. ظعمصممدطتع طلكأمتت 5ءماعوب مم. آ/11)

 ا81/ءالا1, (560:عع5د. 81510176 06 1” هرنكعأ وبنعررتعتت1 50001 0ح37 6 هرب 17 نربعم

 ( 1920-1502]. طوقا: طوعنوأاب 21

 18 ءةمصاطعتسم, ا1للعمم 1ءعلعتلع 1772000 عدتم 50ءاءارن زج 1هسكتا مدر 4

 تالت 0/ ى50عامأ نطمتتوعع. '1]طع طمع ال7. هم 110 ءعبعب 6

 ال طتتع, (0هم1 عع. 4 8هعاتعمأ 17هونتكو هرب 17ءهسامع. ادا عدوعون هم ن
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 1 عدب1 700]ع /0: زل باتنة عاتب عرتك طرم لل هرنمأ هتت0 12 نمع# ]001/15 10
 ممم ]ممر طراعأ» عد. (تاهكعمالا: ]. !لل17قتيم

 1/1 وسسو خامل (هل.). رمل دمدعد هز 116 انممع» 1 ناك[ 1/1 1
 ريوودورن م11 ]ماى ئوتنتع 4 كقطاارن 131 ا]1© انزع 71 1 دعو ]ل هاو 017

 مم00 [م. م.]: آت نعاكاهزاطب

 ا ]وورح, ]ةددعت. 1/1 ل110115 0 ال01 0١0) ل10 رغاأ لنا ةم-
 /نعاسس هور 11ه منطاع [0 1716 0171 اعااتك |[ .هرنلممز 2. مط., 1540]

 امتمنصع, خةعاطتلا. 701175 11 ساعات كنا !! هاعك من1 1/7011
 اددعأاك هز قوما ع. [طآهمطجلممت 1 طع [].ةوملمو دعاطسمهأ هأآ
 ممسك ةمل طماتا عما 5كقعمعع, 1932]. (دعماعد ه1 [!معمضسأم أ

 «نورعع او مو زم 8عوصمتساع همن طواأأل عما كعاعمعمعر ط6. 14)

 2مم عطعتب اج عمقهأم (6ل.). لع هجم علام ت11 1 رمأأ هرج 0 07
 دهوعوأ هم (موازروممتومعع. اطاتتلممم: !'ءاتضصصعاللب [[9571 12

 04 © 7 ءامصمعألل كابتن كه رانعتنطع 5اه11نطع)

 . -- مرزرروم مزعمععطم وبالف لقكا»ةطصتمدع لعالم معمم عاق ]01
 ممالو ماعسنسل طماموتعكع (1833-1789) 80ناوعمفهت: (هممعاللتب

7 +50 

 7عنططتلمب ؟كةتصت. دامت, 18ع طءمواع هضم ا]نع ىكاماع: ووفرت 011 0
 10 عوج نص ال هجعمو عام ]ص ا]نع طبات لملع عمكأ. آمل هتمب عانت ال هاك

 [جهن1160ععب [1988]

1 11111 
 ادتمأك هز لوعة ءنالتن» ء...: 701. 16

 8ععوسكمل, ةصصف. '"[طع ظمراإل انوه5ذ هآ اطغع 1 اضن [سل سا
 1من وم”: 0م مرمارم لمس لأ هإ عمم 1 نك: 1101. 2مل

 00. 2, طعاطتق“لف1إل

 ظاونبم, 81. “طع طءولسعاتكل اون 01 (نهصاامل ا طع 1320252116 2210
 1سكلسدأموت كديسمع طع لتمعأاءوعمتأط (نعتأالآمل.“ 1/76

 17و( نررب 1ع عمزعس: 701. 13, ثمتتل

 مامعطر ©(. ]تطمن عنمخنوم 1ةطوقلكع هلك 2126 51661. 01011
 ل: وز وتر" ع رجم ل عردع هأ ءمرت عوتص0 هلع: 001. 1, 47

 ماتت 1عممدمع. 1 ممم 01ه 220 120115117 ]1 من5112, 18515-
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 [ 5465.2 1716 لماسدمأ هز 38لملعمم آطلاواممرب: ن1. 53/7, 19423

 811 عع, ةحد. *15110016-( 255|0 00 مكع10ان5د2 عود ام طظصعاتواط هآن1 نو 1780-

 1546.27 ركنكأ هند 2: هدمت 001. 9, ةقمتتل 56

 (وقاعم, لك. ظقعمم. "آه هطاقعتممج طتكصفصم-ةططعتأ عوق.” ل077 0/ 0

 ايان مال طك( مرمرن: 701. 17 1959-60.

 (مام, ظعتصمتل 5. “طع امتانقل ظماتتحط اططصموعأ هذ آطل13, 3 3ع

 تأاللز' 01 ظفصفتقم [عوعامم.”* 116 ل]ممسمأ هز اداأسس كان عكت 701

.0 ,19 

 ىتمصصغللب اع. 8. “طقصل ةصع 2هماناقتخلمت ات 11عاما. 1845-1780.* بم

 1011011116 1 15101ون 1غ عطمز عر: 2001 5عمقعوب 7/1. 3, 1949-1950

 (201120, طل. *”*طداع 2 ءعونعم7؟ءتطقلاطتعمع لعم المتن تولاوأعت لعب

 آهن مامدعأا انعطمخأعم اء نانا ةطلعأ”* لوطعطبتءارم» ]رت 77 نر مرب ند

 /ن/ مدور ء دنت ىاناقكاتاع ؟لل. آ]كالآ14

 (مانقعادو, 5. 11. اخ عواممما آدعدنط اكقتعو زم آ[عامصل لسستمع اطع 01 ءوأ

 آطةهصتمع [1هزتج 1546 اه 1851.” ممم وننمب ىانسأتعمت 7أآ 14 صم

1960 ,1 

 ادةنطقتل, خةلعانمع. *اطعو 8اغبعو لع !*ةوماع مم]زلاععطستم0الع, 1815

 |5465. 1لعسم ل'طتكاما»ع مدملعتمم ها ءمصاعمتممرللرتعت "0آ1 5

1|058 

 ا رعوصع, اظطاالنو. ” طعاتسمتعو 01 اطع ظماتمال !ظلةكتمممل ][صعومطمع. ”* رم

 1601101111 ط1 ىئ | مررت عمدت عرس: مرحتتا 1956: ثماتاأ 7

 طناععرور ]1 5. “طع ظلههاط-كهانأط آل ءماما آص 1 ةلتقتنن 17

 12عنعامرحسص عصا. * لمتسدمأ 0/ ظءمجممتع لوم: 701. 271, 1

 طمعا, 11. *”[.طظامأ اماعا] ععانعأ تأ مطتمعول لع !:فخلعؤمع هج 1830”

 1ع عدنالع ل 71510176 220لعررتع هأ وا عموم" وتسع: 701. 1. 4

 تاتما4, كناعاط (طقصلت2. *ةطممل 8ةلدماععأ آم اطع الوعل ا1/ءواععم

 آامنكحتاصسععدو (انااهم ١2:ةلععط) آم طع طرصوأ لملك و طع الام عا ءعصاط

 (بعالالكال .' 1101071 طعموممتتع عدا مص» 701. 117, مم. 2, خللعالكأ

1568 

 طم طوطقحبصح, طالع لمطص. *“لطع 8ءكدط كامهصلمتل هك آنعتمعب 1790-
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 850[1.-: ب6 ريعوومرستع 183 ىيمرورب [2عماعسم: ا0هل1. 10, مم. 1, ثتنعاتكأ

10537 

 . تطمع 11 هعاطتسصمع 8ةولععزو.* موكا هنو [27:ءوعولت ؟'0أ1. 1

 [1ءطاط1 1ص

 ]10 :ءادعوانع, ةىطعا. “آه 1هنألع لمصخك انط هقهطأما2 1181015. 16 اع
 ريعبوتنعا|]م لع ]' ةعماع ل مصتط»هممام ورب: 01. 6]

 ]تاو مالطعمأ 11. *“طيصاتما ظ8ةلهطعع 01 2ةزنامعاتا5 210 مصل 01
 054 1913-1816.” 710 م عمرت 77116 طل 1101م 1 250 ههمور 20

 ع7, 2

 [ووونولأ, طور معو. <“ طوومأا ةرمعع 1800: ذك كنيلإت زط [6هم510عل
 [دنمعاوردرصعات ا.“ لمتنا 10/ 0] عمت 01111 1115101: 01. 21 [50

 21, 84ةدعأل 1961

 لودتخلم. طاعرمع. ل” جعمااوت71©  لماك | |1110 ل116 1 710156 ع7 ةماك
 0 واموسيطعتممل. طوتتكت [صب ماج. 19391

 [ييوعا, [11نيطعرأ. “1ع ”[1ععاتلع [صلانكأ 11د 1 جلل طع 1[ 1م 6-
 اود: خ © همم مو هانم كابلإل اس ]سكسك هالته.“ لهل 110/ 0]

 1[ررموومستع زظزئامررن: 701. 19, [آعععاتط علت 9

 [نطلعو, ونال ك5. 1عنللاع طومونع ءأ طوصوابع 20101ءاأغع: ا
 5 بما نان هرج ةصقتطع نعم لحب 2313م ة516ةءاعت 5” مع مانالمو

 100ه 7716 أ نم1 عر رمم لأرت ع: 701.3,

 [.ءطصتمر, طلعمع [عأاب هلز. كه الما دمامدع اصلنكأ هلع اط 8عا1510.7
 نيل روع: بمآ. 11, طهج. 3-4, 1961

 [.هوباك, 8عمصقت0. 1طع 1[صمهعأ ه1 طع طءعمعط ]آخعال0أ10528[1
 1م اععاب .:* لمعمل هز ]خمرا طقكامر: 801. 1, 1953

 321ة2عماطعرسممر, 0. 8. “لصسسصسسمل ظسماعع.”* 77 هتاكهعا1015 07 امم 1مرنمأ
 5؟06عزءارن ه/ ©هدملو - باقم عك 06 ]ه4 ىد0عا616 47 ١006

 0و ن0ه: 30. ؟عدتعو, 5ععاب 2, ؟؟01. اآل], 59

 1/4011 0. *6055ء27221 001 دات] 11طعرم-ةءهدحص طاخطتح عا 1100ع2 21 طمعا
 1و عتتسعتام.”* رعضتماو 5101ه لعأ 15110]50014: ل01. 3, 82ه. 0,

1060 
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 83/1 نكدمو, قل. 8. 320 8. 1م طتسحمات. “"5ككعدعع ةصغ آمكنمأتتت اص اطع آهأع

 كا عطاععماأط نعمطتكإلا“* 176 ظعمرتممتتع 8151متر[ عباس: 20

 5ع11مور, 701. 5111, [آ2هتئءعوطعت 960

 ل ءانع عادا كعلم 2ءعااسع: 1548

 [حلءعيصممتب 1. ل. “كنت اعطتع 700 لعط آمطتت 5قعات تاج.” لواط ءاطعت

 ]117 3121710121 6/عمرجمررمتع لضم ىاهنتدتألع اخدصسل 3, 1. إب 2

 0 ظرتعم, .2١ ل<. *ظصاخعط طآهعماطمعد ةمل 2عممعتاإل ص اطع طظمتلإل

 الا صعاععمالط (نعماناال.“* 776 17عمدجمراأت ع قوام 17عدزعس: 200

 5ع11مور 701. 211, ةلنعانكأ 1959

 ظ0هئامل, آخ. "لاهم ظاوتكددمعع لثلمع طماتت ععمتوتع اصلتتك أم عأأ م نص ن1

 لمسك 12 معطلت لع ةصم1116 لحد 2176 16عام.” باها لم |و 0ع

 8151017-0: 77100676: 0هددجاعتمع ؟ةضاعر 701. 11, 1959

 81و, ل 3105130. **"1طع ا[ملنمأتمها 152 0ا]ناتحط از ال76 (2هعط آةصلو

 111510171 عمن 701. 2, 0

 اخمتطر لك. لمطص. “1 طع طاق طوطانتعو هم اطع 0 عوأ 1)ءمرعووزمد زم

 آمطتحط 1-10 ةمعأتمب 1818-1514.” 2ميسدمأ هز الهلع 1715107

 ؟مآ1. 13, 1941

 51811164810, لعق. "طلعو 11301هقلتع 20015 ءأ 10”1عع مها مطقلع ةلآأ وقل

 عار 1548.“ طاتنلعد ل ةىكامأزع رت لعرتع ها مجان عسمم وأن 6: 1701. 11

,1948 

 درمان طق, ]03510 '"1طع ظمعاتمط آمصلعل وامتنع ذم اطع ةعع وأ © 0و1 ةنل

 100: 1880-1530.” 7776 هدمسمأ هز طءمسمتستع 871خئ1ممرم: 7001.11

951 .1 .10 

 51271131205, ].عاأعات 530105. مما ععع0 عماد غم اطع 8دلاعدم 1 هتبو]ب

 همك هآ طع الامعاء عمتلط (نعصاالتال.”* لماسممأ ه] ]له لعد 75107

7 4 .20 ,29 .701 

 ١ ها عيتسعر ال. “' ا.عو 106عء5د 50012115165 هأ ت0طلتتمال 1715165 ل105 165 0 6و

 56057 ناعو.* (0هواةمندك ل1501: 701. 11, 4

 العا, 1[مطعرت 1. 11 هءادسع 01ه55و .5عدلعرلو ذص تونا ؟ةعامدتمم

 طصعادمل.* 7176 طدواتعا 1715101 ءمأ 1[ برم: 01. 1382507 0
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 جنط انءالب ل. “طصصنعيمدتتمح نمت طملمصل ذص اطع 191 ةطل 201
 مطب عو.* طممتباواةمر» ىانوأنعدت 701.6, 1952-3

221/1 
 1 ن ممامورع نس للم مدعو ارتاعتتما ]0110 لمع رعاعرممك 0

 ممرببع ا/ جلود متتوت |[ طودقمأاك . ا75لمحت. الهبل ماللع]ر,

 1116م |؟ هجم" هإ ]ع ذا ةدرجم 21م قرب ]ع لدتا -( 01
 1 (0د/ هت موعع, طعما )1 ط0 اا »نط, ل9542. طلت

 طق اعد !هجعب [1542]

11 5 

 هواق, قاتم اراوسنع هلقمرب | طسمتكم. 1:ةادعع للاب مدا عاحأ ماهل
 حلو معو عطع. (1طغوع, الصلال عولاغ كدلصأ لموعرا 8عالا0انأللب اننا

 لع لوزا ها لعو وناعم نعو تعمر ماتتن لاقرب 1960)

006 



 ةدناسملا عجارملا

121 

 ملم مع, 177. 8. 4 ىهعاأول 8ث نمرم هز طم ءعراسو. اك! هنب "7011

 طاتصتقمي [1961]. (1 ءءطصم]هعإن '1هلمت ةصع ”1'هطت0110177)

 م1127, 11علعمعاع ظاصلععت ل. 1مودعع اندلع اطعم 8ميسطمم ؟هوداممماتممب

 1530-1514. (بةتطملط11015ع: ط1 ه1 2ةنلمل الملك عتاب 2:عووب 1

 . 16011011 ه710 !1؟عموأاة هرج, ]5 ] 1532-4 ]1 تبب ١7" 1ع: آس عط ل

 طمع معع ةهمل 81ماطعتس, 1934. (1 طع [ك15ع 01 71 0لعتتم طبتم ع)

 41/25 07 1كامررتتع ظىطكامتر». (نمطصمتاع0ل 69 11. 1717. طقحممل: مو

 ا ععاب1 عل طن 8. اعواع# (نمماكع ةهصل ]. ةالاعفخ. كاططتاعإل. [مب م:

 مط. 1943]

 م11 هك ]ئ10711 ىككل [م متم مطرب 1950|

 مقامك 0] الالم طةكامبون. ظلتتعل طاب 1. 1. طةلصتعت. 0طتعممعم: [[خةسل

 83/1 ءطاولا»ل, 1957]. (ا[مصسل 11 ءال هلال طلماأمللال 5216و)

 ظولععت, لوطص ظلمضصمت ط]عمضتت0. 4ك 811م مر 0 ءمممممط1 عمل

 101500161 0710 ظدمامنا1مرت. ]ا نب 10. آ[خععم آممقواتت ©. 0

 طة ةهج ةطل (ن0., [1937|. (طا هتف 5 لعاب (0عم ععومطتعتأ 5ء2اعد)

 ظعحممل, لمطص ![نعورصمم»0. ىءاعدعع هنت 17م1 زر 117م 77مل ععسأ]

 (26711117رن. ام م1001: 1خ0011608ع ةطل 2ةدنلابإ إ 1

 هدمت ٠ع 86167166 17 81510. ]م6200 : ال7 ةكاكر, [[ 4

 اظاوعا, 1/1216. طكوانآكك© 0171© ]1151016 71101614776 © |: طضبممروع. 2ةتلكإ
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 م. هانم, 1954. (نةطنتعت5 ع5 هطمصقأعكرو 9)

 عالمرسمس, ظرتع (ع0.). (مدمئك 1 ءاقمدعت» هز زاسكأع هنت اسك ءامتك. 5اط
 20. [.هدمس: الكدعستاادردب زا عب ال هعأعن كا. 18/1ةناتملو 1عوذر 4

.7015 9 

 8م لعم, الملز 841 ءطقعأ ![؟ مم موحتاعط دم مططمأأ 2ةوووت انوا عا. مل
 [ررموجمدستع [13510مرم هز اخي” ممع 5171226 1750. الجب ال وكل (ناصعامج

 منان: مم عت وم ظمماع (نمهددومتصاإل, |1937|

 801 معور, خمو (ه0.). 76 لعع ه] زربدمهطعرتعمأ. |ضهع م.]: ا مط عال ةطكب
 عمو, 1959. (| طرمأمتكحت 01 ظطمفامصلب 261. 8])

 دنقل 3 مانجا ىو عع ةمملممب 8لادعمتالهضب ظلاعتب الةهعاكت ما

 31211115 21هوؤب 9

 مم ماممو, (تتوطع. 4 ءعيلم هإك 1! عممارباةمتت, 1799-1789. العجب ال وهاك
 [.هلمم: 1و معع هم 8عواطعتمس, |1934. (1' طع اخندع أ /10لعتم

 آ11100)

 عموصا عرب, لمطنم كعاجكم هما خلطعتأ 00هلصتم (علك.). م دعاععا اشكأ 6]
 انام رءإعو مرت طابسممع هدأ ظسومع 0 ءنوعوك, 1715-1815. |0110:

 (0 11: عردل وزر 2عوور 6

 عموم وجولات ل]وعمط. !117:!!خممم 8امأعع, 1827-1757: ن للاوتت رظآا 0141 ل
 اك همأع 13ج. 180. دعم 05 هرااطب 1ط/11001عوعرعت 2عموعابتتل 20015,

 [1954]. (طءانعدسس 8ظوماعوب كك 317)

 ممن, (0011زل . طم ممع هسا ا]ع ]ءمع] ]معا التت, 1799-1614
 ررلمجب المعاعب [.مملمسمت ظآةعمعوع دل 8عماطعتن, 1938. (1طع آ[ك15عم 01

 34 0لعزنط طدتت0م©)

 عررتل, لمطعم آه عمعاا. 116 ]لعموم 0 20و عود هنت ]701417 ]) 17110 115 ( 1
 ن0 هدرا. ا .ممقممت ال ةهعصتللفتطت ةطعل (0., 1920

 ©ةةصسلعاأوعم. ©. ىيهرعتو لعاا' ]ضزنالتم همملعأسم 1846-1815. طم 6.

 1[ عزا عال1 ا

 ن1 2١ )نأ ب "عكا وتب ن2 هأأو ">0 12710116 0101101.

 0نوووأ]'؟ طسعرتءأممعوتو 0]/ أ7©11 1417©
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 (تطقلسمتم, ظ!اعا1ع. 7//1.0ءقء» /:هرتعمتك, ]1677-515 . ةهعاكب ا. ال1161

057] 

 (تممآ112, مهام 11. 776 ععمجمت11ع طقكا0نرن هز 101

 1آ3ةلاتطل01ع:ن ظعموماتتم 800]عىر [1962]. (1ءارعد-تت 8ظ0ولعدز هك 537)

 (تاهيعاع, اه عمصعأاط. 776 (ماطتع [غعماصوأ. ان م: »احب, 1944]

 (نماعر (25601عع آ00115155 ل0750. 4 8ةىكاومرن هإ 50ءامأأكأ 1

 [].مدلمم: اللامهعملتالفط ةطل (20., 1960-1953. ذ 75

 .١7/1 1: 50عول151 7 مانعا: 1 6 لمن عمر علك 1759-5503

 (0نمدمتل, ةلتعا1 ذاع. لمن أ زاأ كندع هم آ]:1ءلجا عل طدععأك, ط.عاوعرت هنن ]| ءاالع

 8عراتمس: طنا حتت- ا/ ءعامعر 1954-1962. 2 7015

 ا701. 1: ]878-8544

 01518, (270100ه1 طا ءووط عك. ل ]ع ظمأأ 11 عك و] ]ع لظدعكعكتورت ل منرن, 0(164-

 1945. 2020:1010: (0131ءت 0011 [21:عوورو 5.

 [ رععرد, 8ل0هعأآ. 76 طاكاممت هز ندعم. ا.مطلمهاط: (نطقمت©نقت 320 ططقلأب

.05 2 .1949-1950 

 1[ د عددحمتسانتم, [0عم[. ام [[ ةدوأدنا1 منت لع 1530. 8طلنجععأا عدن آ[2 آخ عطقلك-

 502م لحب ا1102عر 1950. (8لهأنلع م3556. 66506 5611©)

 1 2ءوون, ملمطقكل ةهلكتط131 1!خقطتتقطاو أ. ىهمعتنأ 80علعوت ت17 0إ]

 مهامهم أةىرب. |[ظممحاطوكب الخاععب ال هما: آصلتمم 8عدمعطب 021010

 [1ل211عدوأأإل [:ءعوور | 1948]. ( الطمتكت عاوا11إ 01 متم طقإ 5

 5061010 عانت م5عواعوز 720. 2)

 [ روما, 1/1 ة1111ع. ذا 0ل1ءمو 17: اع [0ءمء]ممترتعتتا 0/ (نمماةاهأقكت71. آم

 0. 11 0111608عع هل 5025, [1946]

 1ن0لحب عال, طعصتتب [1عنطعقرأ. 776 ل م1110ع» 0] 74 00لعم7 طعربمأ. (نهنمم

 110 8ع: 1 طع النادل عانوا 21عووب 1

 10011ةددتك, 1800101210. 8715107176 لأأ 710 711©1/12711 01171717. 8: ةادعع لع

 آل ناعرت طءاورعع. ومنكم: فذ. مأتم, 1936-1939. 2 015

 12102, .آ201165. ]65د 1,6 0/11110115 هأ| هج هبنلعد 0ع ]6548 . ])' طماأةو التت
 11132115111 هأ ع5 ممآ1مع5 0ع ط 1 ةصصعأاوأ طورزو: 22عووعو
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 النمل عزو أهل عنو لع طعوصععر 1957. ( ظنطاتعمدنمدك لع 15 1ةعانأأ6 5

 |ءامعو لع اذوصا]ا عتورأم لع (ناعدصممأا. 2. دعيدعب [ةقع. 6)

 [ دنت 3010 ل. (ن. همم خةحمع 8/1 طع دطحنلت. 116 طا عأنك]1 715 ل000, 0

 17151 0رم م ]اصمم رءوس عد هإ طمعأتوا ][)1ءا. امصلملت ل. (قمعي

1039 

 ]دن طومتلا , 511101. ]1 ء أن هموم الأم لمع لاتلتك ءطعرو الط ها/لععكر دونت 571

 انه ل1217 8 آ5 حال 6( موعمرتمر“ 1. ظععاتصست ل01015ءطعت ا/ءكأقطب

.05 10 .[1925-1930] 

 ١/مهاك.: الآآ11] دةصل 1

 [الك ءوللر (0ع01 معد. ]تكا ان عن. [!”ةضقزإ: ظفقتأهصخ للب ةعاللا, [[957|

 (1.© 1 ءاصمك نالآ تمانكاج 2)

 آلحب ور لك, 1خ. زدنلل1 عرب هس 1. ادعجوحمسنل اال[ 1ن1135 (605.). 7776 71

 01711116 كانك »د ]| مزئ] طلةكامرن, | ؟ك4ذ- |8552. | اا عجب ال ن1 ل: أظل كتب

 ام مرءاع الطول علوا 1آ”عوور 7

 [" 1 مقاعتم, ذل عل. قللوآأع اج ]ع ممم ]نطو ]خا جبب اك وما اخ 77

 املهءامس ةتتل (نماردمدمال, !1947]

 [15ءمماعلتتل, انعم طعأط آعوادصطتتب 176 1751 20 ءددتودمأ عمم[

 1011151١/ 11|[ مردو رانل :ء]للعأع 8من متهاأأ, 1537-1761. (ةهتمطآ1 8

 زجر و10 انط1 6 عاوتأاإل عود, الاهمكر 1959. ([طلطةتتدتمل طتققام1 ول

 1لمدمعتومطكي طم. 38)])

 18110 ءاممعلأم هز اطعم كمعاوأ ىعءاعمععو. |لعجب ال هعاع 1 طع اك ةعصصتلامم

 (012 مة, 235

 م1 ن0 ممءلقم 0/ طالما قم(. [ظا عنب 1 هعاع آوى عمعع ظصصاعل, 1959-

.7015 15 .|1968 

 طظمععاو, 1 1علصعاط. 0071071107 ه] اع ]ان عقتتع (نألنكك 11 عافت

144 

 1127200116 201112771707 21716. آةملح: 81عودعو انطلك ءاذ11215عد لع آط[ةطصععب

]1 

 .١701 1: 72510110110115 ©1 "6070| 110115, 1571-1515. آ251 5

 [ 22م2, ارابعك1عانت (2ءمرعأ ءأ ]ءدص ال1145. 3

6010 



 اخام همك, 1030101 (09 عد. 1ع 50و57 071171170116, 121 رع 1. ع»وليرع ع]

 565 601116771201 01715. 126. مهم 1:0هدنهت0 ]10011ةدتق. ومان: ا
 ]ل مدنع, 1948. ( ظرطأ 1 هاطغواتع 0 طتقأ مل ع 6عماطمانت10116 ءأ 50121©)

 آطهقعر ل. 12. لج لامك هإ ل: عون آلقكامت. اا مصلممل: طب. ةمذعممأ]لب

[/1958] 

 [هعمك, طلاعمتال خذاقمأعإلا 8711017 هنت ل ععتاا»توم زج ]ع مل زمعزععربأ]و

 مررت. 021010 |طمع.]: ( 91 ةتتعطت لهن 2عوور 1960

 1 هواك, (20تكا وكن ع. 16 لابآ نالاتعز11)716 0ة11011ع7 نتن لفطتلا لع ]لن مدرجمتتم ءطقع لع

 زالقااعأ ( 1534-1530. طوماح: ال. (نهعمغاوت عا كعر 1908. (ظلطأا1 نأ طقغ-
 نانع 0 طتقأما1 1ع 7200عاامع مالا. ةوانتك 1ع5د ة115م10ع5 0ع 12 01غ

 ل طاعام] 1ع 7200عمطعب ا. 2, طهكمع. آلل)

 آا!هتصحلاحت, ةلرعامعا 1! نحت: 4 طلاكاتمترت هنن نب الدتع»»»ءامامم

 رحل محتب ال هعاع الاهعسصتلامتم, 2-1953 ؟05

 70أ.2

 | [ةطعقماعا, ظاعرع. لم ىرنأع هما عا ولك: اهم ا155ع, 944

 طر ةصعما اعط (نقتا0. ]0ءء 500 نأ ء 0: عونا حدوع 10716 0767012 11|[ م

 71611 101/500 ( 18 1547-15). !اطتممم: مكوهطأتب 59.

 طتعاعأت, ذمل»2. ]هم 1غ ةموأ11701: لة 071 عنقكع ها |” هددوأ»ع 0

 ظولتك: طقعطعأ1أ ع, [1954]. (طلواماتع لعد ؟ءعاواتلممك 121611210 -

 5231عوج (. 4)

 [نت1هلال, لمطص 5 لعمطقمم. (00/ةهامأ طواتعب هنن 8نعاتعع) نك

 201170741106 اهل لرم 0]/ اا هجم ]لهنا مسموع ]لأم خا جب

 ال011 خا عتب 7011 الطلا عاولاإلت 2ععوذب [1956]

 هلأ ل]وهطط. كد ن]5؟ هز ]ع ظن

 (000ءعءاطمأ, 1360115. طه (007:17- نم 011011, 001717 ءأ 0ع1101, ]789 -

 1504. 23115: 2عووعك ان01571511021عد لع طءوطمععب, 61

 (يمهصصاط1 نط, طغضقأ طقطصخق. 776 ى1ممرت مز مقر[. 8لععجب ال سعات 2طقتلموم

.0 ,1115115 ] 

 0021310, آ[عاطق. اه 16967106 لأن 25011 5011056: (007117 11111011 0 []

 065 0771217165 لاي 50عاوهأ أد. 1هتتح: ااطقمتتتع 0ع 72601كاكر, [1946]
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 0 1ءعمطعمعع, اطتعأطمعا . 8711: 1 "همأع تنم []7© ()معرتتتوع نإ 21ه, 1500-

 18542. |( نة 0110 عع: 1 طع الطلكت عانوا 2:عوذر 1951]

 0 ن0ودوع» 81510715 ]ع» !! ءانمنا مك. !طاتتسعاعا: آ8هكن عاوئعاعت كعطتتلاحانعطع

 1/ءناممر 7

 را (2 1:1 نع خ10 ل ثم عنأ ار 11ه جب

 ]آمال موب, طاع. 8ىاسامرمرب هإ 176 طسوأاأد] ءمماع 17 ]6 7

0207 

 [1دت15عز, ممم م10. 7 7ع ىمهعتمأ 11مم هإ لبا. ا مصلمعطت طصعامفطمل

 [خ هانأ1علقعع دمع لك. طةسارب 1951. 2 7015.

1701. 2. 

 [1هعاعوععطعع», طانع آل". 1م نموا وعماتمأ يرتكا1 67217 ل71 1607107111 ]711 توت

 7ءاما1من. اظللاعم طاب لقتل 17717 واع عوقتل. 0:10: (ن 200

 [2:ءووب [.مطدل مروي اطاعجب لورا 8 . طلال, 1922. (طظسطأ نقع مطق 01

 اطذع (نمنصعوعاع ظمل هاصسعامأ 101 ][صاعاتطقأت 0221 عوععر آ01915102 01

 آطحمطمتلاع5د 3501 0110[1115)

 []1عهملعتدهم, االلتممسم (0110. 87110171 0710 11د 19] طالعه مع, 1 730-

 18570 الأ هو 1 87 1 1ك 171/ [ريعر7ت عع نتن 1187© 11 لاك 11 هأ 0

 زر 11” عوار عابعموع. للك عمل: الال'7ع15ذ117 عودي [1954]

 ه- ع. 776 10/1 عمم أا] نط 0711 1876© 0071117161110 66771107007,

 1701166, 1ناكك104, 1914-1500. [طمطلما]: 1". (ةككر [19601]

 [آ111ءطعمعاعر عمتك [نكدعلا. 4 عطنا ععانن» عد زل ةردعا ءعوجاا هنت 1 6711161

 نهد عك. |طلمعصصمم 05ه, 811001ءوعرل: 2ءةطعسبتم 80015

 |1958|. (1 طع ظءاتعدس 111510139 01 طمعاب /15ذ)

 ل هدم عو, (نالاتخ1 ]1 مدعأ 10عام 786 8!هعاع لمعممز7تك. ل1688 ال هدا طع

 10101 2[عو5در, [[938]

 ]< 1115ءا0ع, طءةمعاك آامهده]10. 271 هبت 1176© لكان

 آ من0: خل. ( 10, 1947|

 . © مزنتو 137 خ86 ]عجم عنماقع ل "همقا1 مرا. [م. م.]: 510 عجاعأاع ةطل

 لةعا ومن, 48
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 ]مط طقصخ. 7176 10م 0] 77ن11مدمأة دن: أ كارب ة 15 071 عندك 07:0

 1آ80ن0/ع7 مام. ال1 جب ال01 اا دعصتلاقنت (نهطحمقتتال, 1944.

 ال1 5ءطعات, [1هولك اللللطمتتام؟1عاط. 41| ععرعتنع

 065 11111 /|ه/]1ع7ك ه0 0ع ]ل ءابععأا . اطلاتغأ كاطع طتص] 101285 1

 لان ععمط ا 229 مكاع. ظععاتما اختتااعم ةنطمل طمعدتتعي [[954]

 ( 15 ؤم25ءطع كعطتتل اعتق عاطع). 2 5.

 [] ممعر 1[. 1. قلتلكأع ا 11 داع 01 |ةكه1 01. ]ص م: طب مطب 1942]

 ا مهصععت, ااا مسد 1عمم210. ل» طدعرنءاممءلأو هز ]71م1 815107

 47:1 111, 11 ل1 عممأ هدم لملء, نط وهممامعةءوأارت 4١ هبتعع

 ]1من 2ل. ظمحامم: طماسعطأامم التكتم (0., [1948]

 آمصاعط صمت, ال . لل هوا: ء7117 "ءأة عقودا لأ [[6ءراأوأ ء لأ دهأمعدجو. إم م:

 مط. 1960]

 ! هامان عانع, اس عمصعاأاط 5هماا[. (077 كا 071111 1 ه 1[ عدوأ ن1 107107 لل هع: ىأ

 17715107 ] 287(  /0  1511071117 17 1876© ل11 ععصأأ] هنت ل طعرجا 1 ءا]

 (671111716ك. ط]م2001: طالع ةطل 5م1550006[01, 1959-1963. 5

.7015 

 1[ .عوارعر آخ. 1". يماتعز مماث17 نك هنت ١]ع 1[عموأن1 10 0]/ ]ود عورتطع» ]1830

 1[ .هدلمم: المل ع1مو13 ه1 آ.مصلهدز ثكاطلممع ط؟ءوور 1956. (اتمتع

 ؟عزوا11ل 01 [آ.مط0لمه5 11150211 561015: 3)

 1 .عاو, 8عاطق17 0. 71776 7767 وءر1 عع 07 أل 00عر+ 171عمرنل. ط0

 (01010 آل217ع15119 21ءوور 1961

 1 مودم, طل: ءطمعأ خكماطتتت ف كمعاأوأ 8ةواومرب م ]6ع ]لوصرن, 1793-5

 أ هدلمم: ملاعم همم اآنطتحبتمي [1960)

 1 10لعأأ] طظحتتا, ظدفال طعطتتال. 776 6هك1 هز 77همماعمتت. آ.مط00: ط2

 ةطحل 1 ةطعت انطدتاع0ل, [[ 9331

 1 1 11ءون, خ١ (عل.). ظككورتك 1 8ع ك0هءاومأ ظةكامررب هإك ق3 ءةورتعع. (00معططقم

 معلن [2. 250.][,ى 3

 اا مماسقمتل, طلتمال1101 051512 701. 0652116 065 عولعأعمرو دعأ1 عم

 21165167 261127 835 جديجرت 5ءعارتتنت لع يطءووتسعأاعع»-/عطمت عوام 2

 مأكل. 8ظعواتتت ١] 5م2108563, 929

013 



 ] .اناعقعو, 0961819. مه عا]ع هس دعازتع كعاأأ. [إطم حنطمم مطر 1955

 هدانا 7736 82 1:1مر1عمأ ملوجعأ. 1 ةهصكامفتعل [ا؟هنح اطع (2عتتطحقتت ال
 [كجمصقط دصحل كامماعإت طك عطعلا. 1.مملهمت العانس 2[[عودر [1962]

 00 -. 5110165 رد ان 0معونت 1[ عواتكسا: ه 50عامامعتءوأ ياي »ءرم هز
 17,112 عد ه/ ظواعومع, كا ءملطمأ, مماعر 7 هاكامرب, 6 هداعآر كتا0 011215

 11ةم5136ع0 طاب ظلتاط ظومعز [101عال و10 طال آك0ز/ [اة5عوأ
 ]مز0 011: ط[9339[!1/ ظبط (60., 0

 آ[.؟ةفطعطعمصلاعم, ©. عقةعاومرب همز 1]ع اكوام لا هاقمدنأ ظطعمتتمل#ن [11. 2

 مى. ممط., 1947]

 حط جعاععمجتع, ا[ عصصعأال. 7856 8مماعاندو يىرتكاعرتتت م (7ءمأ 18117
 1[ تنم, 0 هرترجومرم , هنأ 1176 اندأاعل ىاماعد هز 477[ عن 30 طلب

 رعب. نمل ظما. آا.هاحلممت 354 ةعحتان][ةنح ه1 (0..

 8كم ماتتععب 2ةسا. 12 ][دمليكا»أ لأ [عممأاام» هز 1ع ] ةا] (ن عوام. لح

 م: 12. مام., 1906]

 3ىكدصضصتتعا, آءدمصلع طلصسوتل. 7ع قلوس زالوا هإ طاع" 1-7
 (نةرصطت1 ل مع: ط[طقتك هتك ال11 ع1قاأإا 21عوكرب

 ىلا وت ىنمع, [11 عطعرأا. 2 عومدومو هسا [عطمماساتمدتب طلعومأ هبتأ ا8عء اكلم 0]
 50عأمأ 1 ممم. آممل هدب ]عجب ال و0ع1 010150 الل عاوتأإل 21255ب

|1940| 

 1/1 025101. 27715101 لع | ' ءدعامموو»ع لمرتت [عد مأ07115 رك
 مورو: 2عووعو انم117ءاكل ه1: عد لع طط[عصععر 1948. (( 00102165 ءأ
 صدمت 1: عوب همااععانمم امتع مهل هطقلع لع 00ههدصدعتأاش 012 ©010-
 ملمأع. 1. هن: طا00لعو مهامهمت ةلعور 4 (0هاممتعو عأ ةطتط]17 65. 1. 561:

 ظاخن0لعو كمامم1 لعوب 4)

 8حادنتب اهمتل. (نهماامأ]

 3/1 ةل عا, خ10. كددمأك 07 طا هزجعمتت (ناأ »1| عهش 1011, 1900-1501. 1 01ع-

 7010 لب ©. 2. هوعاط. آم250012: (3556هل]1, 9

 32/370111. ثصحأم]1ع (5. 776 رد( كدا دتت 12 11011]0, 1525,

 ]176 عوررب "151 ]اق 0معرتم هرن1 , 115 07 عندك, 10د ء]و 7771721 هرم ك1 ع 711 1-
 ودعم. "الالتتط 3 1012010 طاب 1[ 0مطعتأا ]. اك ععمعت. 8671 علع

 النمل 7 ءاواأإل 01 0011101212 2:عوذر 7

60144 



 [رعاسطت, 1. العطف. 7776 ىوعاو] كلا عمك أ ا2# 2 1

 لا عجب 12021 8. 8ماأ ةنلطل (نهزحزموطاإل, | [929]

 رحل نت ماإل, 11117. 201711118 0110 5 هلأ ماتلا" © 771 ال076, 1780-0

 82لا1 17201: طءعمجتتم 8001 ور [1960]. (1 طع 2ءالعوتت 11501399 01

 رمل[, 220)

 (0 10و, ااكالطتقتل 1. 776 ىهعاتوأ 8151مررم 07 111712. ط0

 آخ هن11«لعع ةصل هسا, [1958]

 طوصتالعمت, ا ةكولفقتم 8ك دلطقتت. ل4كأ10 ن1 1!!! م وامررب 076

 1 .هملمد: مطلاعسم همم انطمكتتم, [[953]

 طورتاععأ, طقتم10 1 ةلطعأ. 756 (هننأأ هإ قلت وتنةخرت هنت 1]ع 1”هدع]

 1[ عطونا معمر عد. (تنطتعمعم, آلا: ط1 طع المل عاوتأاإال 01 (طلعه80

 1[ 20حوورو 7

 2ةمعملاب [10ا/. 76 0 هرصا] هز قل هلع 6 دمرت. امطصلمالتت (ننططعأت

 [2معوور 1946. (ةكأ هلل طوعوعمتب كاني للعك انط اطع ؟ط[15غ0197 01

 (171112310ج 7. 2)

 [معووطعال, طلااعمأ ةهتتك. 47 01[ ه]إ طاممعوتا 4 ءطقا عادت" ء. | 6اطب

 لان 116م .80.٠ ظولاس م1 ع: 2عكمعنتت 8001, [1960]

 طاصحممو, ا[ هممعا دابا. قل 0م لعرت» 2 ءممتمرن, 115 ل ةعاممرن هنت ن1

 مرر. خل ىبب ال ورا 8م ةعطصتلاةنتم 1954

 طارعممع, طعصتت. 8151016 لع 8ءاع1ون1ء. 8حنت عال عد: 11. امتع الم, 00

.015 7 

701. 5. 26 

1701.6. 02 

 آنا ه1واعجن, التاطمتل ظكلتتعم]3ععتاعط. 871 2/ واموت هز 1ةنكك10. "1 ةت05-

 اد 1مل طوع امد. 5. 1/11 وزعب طالع اممعاع ]ماعلا 2110221 نطل 15

015 2 .19331] 

.71.1 

 ا0امضالا, أه 311. 7776© 07همأ 717 2725/01711617071. |ص. مح: 2. مط. 1945]

 ]ظهمخاعأإا, 5ءات». ا عدعأا لعد 7011:0ه]116ك 1846-1815. ]ه. مت طع ماحب

[1960 
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 . ]ره ل4 هدو ءاقع مهما ءوبعتاومأ»ءعر ]8 ]1-3 3548. وتتم: (مالتطي
 1949. (0011ععانماط ةطحممتمل (نهانتر 20. 256. 5ععا6101 02156011

 عأ 5ن1عطععو 600001210116 5)

 مممعاتمس طلصمال. ]ع 8! 111 572 عع. 8ةكاك: 281عووعك 111972151121165 ©

 طووطععر 1952. 2 705

 1«: عللتعط, 1" تكتم. ز2ع مىهعوو دآأ 1277. طم0171712م هنن 50ولرن, 1300-6

 ا171هوطو عما 1. كاعامعت, [195ذ]. (8عاطعألاعإ ال1عئا عازر وطتق دعطتتلا انك

 5021201- انجل الا/115ءطقأ د ععوعطت عطخعز خلك. 39)

 [ همطقتل, 5121 ععا آخ. 2 ةىامأرع لع آه مموتنأواأمن1 7101107 هأع لع 1700 ن

 1946. | طوصمإ: ]ادهردهتأ- |ط/ هماعطت عداعمب [[949]

 اال, طع. 4 8 كارم 0/ 10011071116 101

 ر[خ10ع, (2جم1 مع 1" . 1. 776 (ت»ءموحسوأ زج 187م [ءدعأ 1 عسمأاتمم. (01010

 01 31عل حال 2[1عوور 59

 5دعمهع, ططتام م. ام 101771011071 0ع آو 5061616 ]7 07210156 1720061716
 ورأوا 22هووعو انل171510211ه5 لع [+ءةقمصععر 1946-1945. 2 ؟؟0اك.

 .١701 2: ]ع [ نموا ]من7 لعك ةلقعو هأ] لعو رجتمانتو؟ ه] [ع 06 عازب لع

 / 016101 "6ع 1أ716 ( ]1715-1 758]

 53 ةتطقلل, 1[ علعا11 1ع ااوتنطقمل. 7776 طعام 0710 500104/ 71 |1177 2ء 0

 ررماومال. (نهمتط710 عع [ظطصع.]: ال197ع2و11ا97 1عوور 1949

 5عءاا1ع, (0ج01 معو. ]ره 1 ن]16 76 ع 6ع هنيصع ][1لعد لع (ن هكا أ[ عر من117 ه15 ©1

 01165 0 'نوك1ع210. ةقم: ]1 ]321205 ةطلح آه. 1 ءوتطقر 1906. 2 705

 كعاطتتتم 761, .105عمال مخ. 8ك كد اننعاعد) ه 1607 ءا13ءوأ, 8قك10:ءمأر

 07110 51211511 عمأ مقلد هاردكأد هز ©1١16 (نمماتوأتكا 2ممععوو. آكل عجب ١١ عب

 1[ ممل: 11عاج1ة11111-17 ظممأع (نهنتطنموطإل, 1939.2 7015

 5عععمت, طمللا10. 4 غم 06ءأ 70650929210 0970710 110170710. 811

1961 .1216123 

 ك11102, ظااقلل. 5107165 117 116 ل1107 هإ ظمتعه11011, 1760-1570

 آ],.هنلمط: رقت ه1عع 31210 اا/اوطقتاب 1960

 كا معا, (نطقت 1 عد |عا ة]1.] (عهلك.. 4 81ى1هررب هز 1 ءعاتمامورن. 00
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 (1ة1 عدله 21عوور 1958-1954. 5 ؟بهلوب

 1701. 4: 76 زدونكاأهأ 8هدبمآ امرت ]750-7950 8

 تالتلاا, الا/11[عجل ندمت عأاا. 1ناوجب زج ل ولع 11151071. 1011

 110[1عاأم11 الاللا76151197 22عوور 7

 تدماطمانا, 3ملاطعتام 2ةءاك 0: توام ع لع او :تهجواغموب 107120156. هك

[1962 ,500131253 110111015 

 . لمك 01101165-50715 ممن كةعرنم ل ]خسرو 11. ]ص م: 2 ماب 1960]

 دمام طونأر, ال1 ءعمعأ. 126 7400لءررتع !ممأاملىربتتلكب 17171510115 0/2 - كنق 1 6771-

 ناك 0]© 120751 عالنت ع لعد © ءدوبجتن ءال»هموقعء]رعت ]77خماو لب ما و1 عطوببو

 071 56171611 011/001ج1)2 طك جابر 0 ءوعمسو»1. !اتمسعطعمب آم

 10 ند عاععم ةهطل ططتصاطا0أ, 1928. 3 7015

701.3 

 دمرعار, 4ىااطعتتا. 1." طضممع ءا أو :١ ةسمانتمم /)ثهجاعوتمع وموت ]1 11د

 اجا انا ءأ كعر 1904-1885. 8 هلك

 ع70آ. 1.

 5011و [عءمرنم 15101ءطعد/عمرتم 11151! لممعل دو

 5121113210205, ].عااعمت 5اةت 05. 776 8هلعومو ىزبمو ]453 [12. م: 2. مطب

[1953 

 داماععور 8110. 117 طولا ال1111 هب هدك هنن ]لن 01010: "1 هو

 1آ7عوور 9609

 تا1 ال55, طظقلعط. 71من 7/ننتمدمأ كوب هصل 27115 01110070017. 07:

 زا عاططتعمت, [[ 11

 1 ةعاعر 8وعملل اكللكم هحتعاط مونمو]ءمر و 01 0ه/ 1" دكآأف, 2

 العتب ال هدلعب 1ه2همغم: 0100 الملك عاوزأإب 2؟:هووب 1942

 1 ةاماد, 1ك. 176 1: دع 1[ عطمأباة مرج هت |]نع 2ر0 ورنعوو 0 2

 1 2101, قلقم لوطن ءنعاكولع. 7176 2هطعطتلا ع راق 01107 ء]ورم, 1809-1978

 6 11151077 0] 16 متلك17 1201 1771016 70 1151710-11 01

 1 .هملمم: 1. طمضستلغمم, [1949]
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 طمس مومن, 80592101 هم (0. 1. 08151211. 6 00 طارة ارد عاتا 0]
 رجم نإ رثببإء زو زسوأو. [آ.هملمسمست 1/دعمتلاهنحد ةطل (ن0., 934

 1 ةطقمل, طتعتع. ]م 5ءدعتطتا716 مسمن مرت ( 1 799-1794]). 5:
 [منزحام هأ هع [1936!

 [”سممم, ةكوطعت. 176 ىكءطممأ 1 ءمع] عكر 6 0 محماط نإ 116 1 1
 مرم/ةووتم» زج طعاما هن آطانهاعك ]70171 16500 0 1/160 1
 ممر. [مملمم: طعاصسعمدممطر, [1957]. (1طع ]11155000 50 تاهل

(51165 /81151013] 

 1منو] وزب, ملمسمك ةةصصعم (ع0.). 41105 0] 4711127 1نانلا 1115101 |[. 0:5
 مط. 1957]

 امااوأب آمالا5. آس 1غ 6مم أنن11011 أ أ ءتقتصاا ©

 جمعت مطل, طظعصمأ. متت لمكعمأ 1[! عمم لوعمطتا 171 هأكر
 0 رنعرموروب مروا رماة مرج نسل لطلتع 0 مامتما» زد اع 1[ هطداطالا#
 رجومبتست مو زج زم »متو مز رزطع [معمعإ [ععسمزبانمت. [ط.هطلمطلا
 01م0 آلم نروزأإل نعود, 1959 .(021010 1115[هراعدل 5225م 20

5 1.( 

 الن من11 هور معو ]هعوار ع5. لع لمان أ. 8 ةطاكت له [؟ عمر ق1 550116 لحب 111/1
9034] 

 اة/ءا1 نا, ؟جعمغ. 4 8عاممر» هإ ابإ هلع 0111 اكان | 0(75)-/950). آل جالب
 [1 نوب ءررأ الولع آل ملكا عروأأاإل 2[عوور 1955. 8 705

 ا/نأ. 1: 7ع زرمنا1ع» طاع ا ءعاتاا (ءاللتلل

 اهب مط عزم الار اا عرج 1 علعرأ اع. 110م ءوامتا ثم عا أزت 1 7117011,
 كيور نإ ىوعنمل لمتعع. 20. اكعا. 84. 1ع 112 8انعت ال. مم

 [1نعبنعب, 9.

 امدح, اظرتع ظادكأ 2 عع. (00211تأأكا71 ل110 |4161 [( ب طقمعأ طلألب ظل.(
 1. ماح.], 44.

 الم مطخب ©0110. 1160© 171 14006711 1 171165 1760 خ0 خ70 مو
 [ مسلم: 1وطسص التل 1ع/, 196

 امم عطخب [121010 انعطمت ل 121165. 100 نبدأ 201 معاقل 177 0
 روم" مدلك, ]30-816 هن ياسو هز 116 لاكا 8من ماربدع. ( تلقح
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 ت0 عع [ظصع.]: آلطتك ءاوأزأإل 22هوور 5 ((ةططط1108ع 5110165 ذم

 [نمامطلتع 1811501590)

 ممم

 مصماخول, 1علضعا. “1 علا ععاتماك هذ © 12و51 لكان هم 1 هططوطأا كومو

©1777 111111111011 

 ادع, 132051817. “"1طع ]مل ندانتما 1 ولن مط اط اطعم (2هعط آ 205”

 11715107: عمج: 701. 11, 60

)00 2 

 4 6105 ل1 071765 طاكام» أ نتنع لن عداعروأ ع ]6 ]ن «ةسماررا ]ورم لم زل

 [23115: 21عووعو الط]ا 615113115 اط1ةممعب 8

 لم 771126 عمت 6 ةردعع جامو زمرجمأع ل: رع نتر»ع 6011011110116.( 0نن 1 طرب

 [10115 - 1 اك1 171167716110116 /] 0/67 هرتعم نك 7ع مورو 7107

 (0111181:11هردك. ملل. آن” آملطكأ هلت كداتمم كطصتمع 12 عاعانت لع ]1

 ن0لما1ودوططعع 6عمادمتل1نانع كعمانتو 1700. 85. 8 هوا 216ع لان

 عاجل لكمصصمتتمع لعرجانتك ]آه ص لكن ططمالعل 886. © حتسل 0114-

 1005. ظةيتكب آه طاوجنع: م14هاباموب 1960
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 سرهفلا

- 

 518 :«514 :خيرنيه «لبآ

 7/7 :.ر «تياركرا

 488 :نوف انيتب «مينرآ

 .454 :نوقف .ح .فرودنخملا

500 

 532 :.و ءزدراودإ

 421 2.302 :ةيسكذوثرألا

 .134 «59 «35 :ةيطارقتسرألا

5140 141 145 222. 

 .غ.359 2356 344 6

8560 408 427 495. 

3 2544 2550 552 

 .455 :ةيخيراتلا ةيرارمتسالا

468 

 161 :ربكألا ردنكسالا

 2208 «206 :لوألا ردنكسالا

008 

 .129 228 25 223 :مالسإلا

6021 

5 371 415 41858 

 2129 240 ك5 :ةيكارتشالا

 .275 2251 247 لل 1

3 399 405 430. 

 - 450 448 2447 ه5

554 2537 3 

 2. 247 - 5 : يعارزلا حالصإلا

6 293 

 نطاوملاو ناسنإلا قوقح نالعإ

(1789): 135» 140 

 كيلوثاكلا قاتعإ ريرحت نالعإ
(1829): 396 

 211 :(1823) ورنوم نالعإ

 25 :نيدلا لامح ,نناغفألا

 ,350 .311 :يسايسلا داصتقالا

 446 442 كخإ 8

1 2459 2483 519 

0 524. 529 

 56 عغ8] : يعانصلا داصتفقالا



 2117 «ء115 2105 077
2 2.312 366 

 257 :يناف .ءرلسلا

 _ 23 :ةينامثعلا ةيروطاريبمإلا

6 28. 2.40 205. 212 
4 271 

 ,.137 .136 :ةيسنرفلا ةمألا
6 165 

 253 «237 :ةيمعألا

 ايقيلاغ ىف نانقألا ةضافتنا
(1846): 208 245 

 468 :رناه ءنوسردنأ

 500 .470 :.د .ج ء«رغنإ
 356 :كيرديرف «لغنإ

 2250 .79 :كيرديرف .زلغنإ

 2445 433 343 «.2كا
8 2.453 529 539., 
52 

 506 ,.480 .472 .469 :اربوألا
 528 : وردنأ ءروأ

 .515 :نايتسيرك زناه ءديتسروأ
39 

 2191 .147 :نيج ءنتسوأ
9 499 

 539 .538 :زنرول «نكوأ
 268 :لايناد «لنوكوأ
 2268 :سوغريف ءرونوكوأ

002 

03 404 

 104 : .ل .دنالهوأ

 221 ٠.2200 :ودرانرب .رنغيهوا

 2.22/7 3 .تتارسور ءنيوا

640 393 399 400 

450 .447 _ 445 4124 

204 

 اذ55 2.154 ءلاكم :.ر.حج ع ريببا

 221 :.أ «ديبروتيإ

 101 : غنف ريإ

 325 :رفيلوأ ءزئافيإ
 509 :.ب .ج نام ركيإأ

 بام

 512 .351 :زلراشت «حاباب

 2.132 .51 :سوكارغ «فوباب

6 2229 242 

 479 :نايتسبس ناهوي «خاب

 67 :.ح « ليف ركساب

 534 .522 .26] :.ف ءىكالاب

 2.205 :تنوكيفلا ءنوتسريملاب

6 544 

 .473 2.272 :دروللا ءنورياب
77 478 490 492 
502 

 525 «523 :رتنارف ءاسب

 494 .478 .469 :.س ءىفيوت



 481 :ويرام ءزارب

 4608 :تربور . غتوارب

 554 2386 :نوج «تيارب

 480 «468 : .ه «زويلرب

 5339 :دولك «درانرب

 33 :.د .ح «لانرب

 350 :لابيشرأ «سيتنرب

 .419 .415 :ةيتناتستوربلا

0 422 429 2.430 

4 536 

 2232 :ةيعانصلا ايراتيلوربلا

3 2399 455 

 352 :مودغنك رابمازيإ لينورب
 531 :.نىس جا «دراشتيرب

 516 6.353 : ساموت «ىلتسيرب

 2/7 267 :اميزوج ءلتسيرب

8 353 
 149 :.ب .ح ؛(وسيرب

 488 :.نس «وناتنيرب

 347 :.أ «نيرافاس  اييرب

 168 : .ه .ح «يزتولاتسب

 559 ,447 «2100 :ةلاطلا

 :(ايبرص كلم) جروج كالب
[ /2 

 241 :تسغوأ ءىكتالب

 250 .242 :241 : ةيكنالللا

 2128 «78 :ود هيرونوأ ءكازلب

0203 

 467 (466 2348 ت56

71 2469 2475 477 

 469 2468 :.ف «ينيللب

 11 :نوتنأ كولي

 449 38 : مأيلو «كيلب

 5د337/ 2.491 2483 2

 203 : مايلو ويني

 .31] 438 :ىميريج .ماثنب

0 2436 446 

 468 :نالأ راغدإ ءوب

 4104 8 : عرويغ «رنخوب

 373 :ىرنه «راّيردوب

 495 :لراش «ءريلدوب

 2.140 «135 239 :ةيزاوجروبلا

141 2143» 176 2251. 

02377 2288 2303 2353 

0 378. 400. 2410 

411 421 2438 444 

02 0455 463 2476 

7 2484 2486 489. 

[49. 2.500 502 503. 

3 537 

 219 : غيفدول «لروب

 2467 2466 :.س .أ .نيكشوب

9 [4+7 

 510 : .أ| ءرافوب



 526 :ود تنوكلا .ثنوفوب

 347 :ناوطنأ «ءهييليفوب

 467 :ناج .لوب

 353 «67 : ويثام ءنوتلوب

 518 .514 : سوناج .ىايلوب

 2221 .220 :نوميس «رافيلوب
5 311 

 317 :.| ( ةيبم وب

 2.2237 2229 :وبيليف «قورانوب

241 2 492 522 

 455 2188 :ود .ل «.دلاتوب

 408 :افبوقعي ءهم”وب

 2168 .167 :غيفدول «نفوهتيب

6 467 2469 471 

0/5 

 500 .499 : ريامرديب

 244 :ود .ج .ب , هيجنأ ريب

 5268 :وذ هيس روب .ج «كتريب

 334 :.ل - .س ع هيلوتريب

 .454 2.443 :دنومدإ ءكريس

5 485 

 18 .تنربور تريب

 2362 0 :ةيطارقوريبلا

24 437 

 370 .328 :(ةوخإلا) ريريب

 40 :فول ساموت .كوكيب

518 

)04 

 408 : سيسنرف «نوكيب

 149 . تربور ريسلا , ليب

 .غ169 5 :ساموت « نيب

6 411 425 456 

504 

 3300 : دراودإ 6 ربيت

 236 :(ابابلا) عساتلا سويب

 سل ال تل

 347 ,346 «205 :ناريلات
 350 :دراودإ نوج ءروليات

 341 «91 :ةيداصتقالا ةيعبتلا

 2.176 2122 :ةيناطيربلا ةراجتلا

217» 551 

 441 .337 2176 :ةرحلا ةراجتلا
 2.89 275 .55 :قيقرلا ةراجن

 422 416 2218 5ضشأ/

545 

 3503 : مايلو 34 لت

 168 .83 : ساموت .دروملت

 2109 284 :ةيداصتقالا ةيمنتلا

2 198 2278 2284 

4 335 558 

 .105 .66 :ةيعانصلا ةيمئتلا

8 278. 332. 333 

 466 :.س .إ «.افمينعروت

 0/0 :ود سسيسكل .2.ليمكوت



3 2444 542 

 469 :.ن .ل تنوكلا «ىوتسلوت

 130 282 :وعروت

 469 :.و .م .ح «رئريت

 489 :ساياسيإ «رئغيت

 419 :(يدنهلا دئاقلا) هيسموكيت

 11 :زلراشت «.لليت

 306 :(دروللا) ثوامنيت

 494 :درفلا «نوسينيت

 522 :.أ - .ل «رييث

 531 2522 :نيتسغوأ «يرييت

 ا شم د

 1069 : سيبكيم مايلو «ىركات

 496 2472 : ةبطارقتسرألا ةفاقثلا

 2,499 :ىطسولا ةقبطلا ةفاقث

500 

 458 2345 :ةيسنرفلا ةفاقثلا

 .212 2207 :1830 تاروث

2 231 2232 2242 
8 2444 2492 549 

 .218 .205 ؛.71 :1848 تاروث
.2244 2241 2233 4 
2259 2255 2248 7 
2303 .277 276 8 
546 2495 2481 4 

56 

005 

 273 .«231 :1821 ةروث

 2.22 ] 0200 :ةينايسإلا ةروثلا

207 

 237 :(1776) ةيكيرمألا ةروثلا

73 2128 134 2394 

0 2.422 487 

 2.127 :(1917) ةيفشلبلا ةروثلا
3035 

 .21 .«14 «13 :ةيعانصلا ةروثلا

 - 56 283 77 54 ق1

08 90 92 95 408 

2» 106.») 108» 2.111 

 .142 5 123 126.٠

4 309 318 2326 

38 356 388 302 

 .445 412 9 406.٠

 .504 47/0 .4كذ7] 3

 .غ540 536 533 ت6

203 

21 224 227 231 40 

0 67 6072-70 24 

 2.129 125 2122 .غ82 ]1

4 135 141 145. 

 «ء177/ 2170 148 01407

3 2185 87[ - 2189 

68 220 2213 - 2225 



2272 2259 2248 5 

2296 .295 2290 7 

 تاا 2325 2333 2335

2367 2359 2356 8 

2.410 2.406 .394 2 

.443 2.429 2.422 .411 

2.470 2460 2.456 4 

2480 .477 475 2471 

491 2487 2485 48١ 

,.512 511 2.500 2 

2,536 6533 526 6 

555 2552 545 50 

28 

 - م. -

 550 «221 :وردنأ ءنوسكاج

 15 : .جج .ج 2. .يوكاج

 229 :نييريمسيدلا ةعامج

 173 :ةتسلاسلا ةعامجلا

 229 :نوحلاصلا معلا ءانبأ ةيعمج

 :ةيسنرفلا ةيجولونثإلا ةيعمجلا
530 

 ةيفسلفلا ةيسدألا ةيعمجلا

 516 .513 :(رتسشنام)

 ةفسلفلل ةيناملالا ةيعمجحلا
 539 :ةبعيبطلا

 مدقتلل ةيناطيربلا ةيعمجلا
 539 3 : ىملعلا

000 

 :(اسنرف) ةيسيسأتلا ةيعمجلا

39 335 

 415 :ةيدنل وهلا ةيريشبتلا ةيعمجلا

 يف ةيدنلوبلا ةيطارقميدلا ةيعمجلا
 ش 246 :ادنلوه

 243 : نمنوبير ةيعمج

 251 :دنالنيارلا ىيعانص ةيعمج

 273 :ايرياتيه يكليف ةيعمج
 : (ماهغنيم ريب ) ةيرمقلا ةيعمجلا

 526 .516 عغ513 «2168 267

 : ةيكيرمألا سدقملا باتكلا ةيعمج

415 

 ةيناطيربلا سدقملا باتكلا ةيعمج
 415 : ةينجألاو

 415 :فئاوطلا

 513 : ةيكلملا ةيعمجلا

 243 : زيوبتياو ةيعمج

 400 :نترام ءدوج

 : (اسمنلا كلم) قاثلا فيزوج

 365 0 295 ك2 كلا

 513 : رسميج ءلوج

 3/2 : كرام نأس «كادراريج

 .149 147 :نويدنوريحلا
 [52 الكا



456 09 

 431 :.ف «قربويج

 ب حج

 1812) ةيكيرمأ  ولغنألا برحلا

1814): 176 

 ارسيوس يف ةيلهألا برحلا
(1847) : 000 

 :(1856 )1854  مرقلا برح
204 

 2430 .425 :دروفسكوأ ةكرح

4036 

 دنهلا) جاماس ومهارب ةكرح

 419 :(ةيناطيربلا

 ,391 2153 :ةيلامعلا ةكرحلا

2 2394 2.395 401 

 2437 268 «67 :ةيدرفلا ةيرحلا

116 

 222 :(ايناطيرب) يروتلا بزح
 تايالولا) نيلماعلا بزح

 238 :(ةدحتملا

 168 :(ايناطيرب) غيو بزح
02 269 

 مسا دخ دس

 75 : وكسأف ءامأاغ اد

 421 :هيروك ءراد

 6020م7

 526 :67 : سومزاريإ «نيوراد
 .529 .414 :زلراشت «نيوراد

531» 536 

 334 : .ما- .ج - .ل .روغاد

 180 :.ن  .ل ءوفاد

 2470 «467 :.ل حا ءكيفاد

 كا

 33 : سالغود «نكاد

 66 :ريبم الاد

 516 2.513 :نوج «نوتلاد

 155 2153 .149 :.ح «نوتناد

 370 :.ح «لاتشياد

 2.170 :(179]) حالصإلا روتسد

 م2

 225 :(1793) ىبوقعيلا روتسدلا

 2.466 :.ن .ف «ءىكسفيوتسد

9 471 
 0 :.حا .يكسفوربود

 : ليوماص رايب «رومينود نوبود
52 

 2.467 :.ا|_- .اف ءكورتكالود

8 2490 4092 

 457 :. د. بن . خابلود

 468 :ردنسكلا .سامود

 147 :.ف>-.ل ء«هزييرومود

 .493 2.470 :هيرونوأ ءهييمود

104 



 23 :ثامثع «وياوف نود

 469 8-١ : .ح «ىتيزيدود

 400 :لوج «قرهود

 66 : سيند «ورديد

 369 :نيماجنب « ليئارزيد

 :(قودلا) سداسلا ريشنوفيد
111 

 513 :ىرممه «ىميد

 2363 2.353 :زلراشن ءزنكيد

.47[ 2469 468 46 
1460 

 2154 «148 .144 :ةيطارقميدلا
 2424 2251 2235 م6
4 457. 550 

 2143 :ةينوسكاحلا ةيطارقميدلا
3 238 

 2246 :ةيسايسلا ةيطارقميدلا
144 

 1/1 : ليمك «نآل وميد

 0 59 هس

 255 :ةاتفلا ايفاندنكسا ةطبار

 2255 2237 :ةاتفلا ايناملا ةطبار

258 

 2237 :ةاتفلا ابوروأ ةطبار

3 257 

 258 :ةاتفلا ادنلريإ ةطبار

008 

 2255 «237 :ةاتفلا ايلاطيإ ةطبار
258 

 258 «237 :ةاتفلا ادنلوب ةطبار

 258 26 :ةأتفلا ايكرت ةطبار
 258 :ةاتفلا كيشتلا ةطئار

 نوناقلا ىلع نيجراخلا ةطبار
 250 :(ايناملا)

 عيمج ديحوتل ةيطارقميدلا ةطبارلا
 253 :نادلبلا

 258 :ةاتفلا ارسيوس ةطبار

 258 :ةاتفلا اسنرف ةطبار

 :ةرذلا نوناقل نيضراعملا ةطبار

13 249. 350 

 529 :هكتار

 2.147 2.142 2.126 :ةيلاكيدارلا
5 252» 531 533 

 396 .228 :ةيسايسلا ةيلاكيدارلا
 538 :دنارترب «لسار
 265 261 «37 «35 :ةيلامسأرلا

5 99. 100.» 117.» 2232 

02 2.438 440 _ 2443 445 

2448 [45 2452 487 

12 521 544 554 

 133 . اس «فلار

 : .ل . -ه رييسلا «ءنوسنئيلوار

203 



 2157 2146 .131 :ةيعجرلا
027 229 231 22/5 

3- 2.428 2430 491 

 502 .494 :نوج «نكسر

 513 :نيماجنب تنوكلا ءدروفمر

 ,38 :نايليميسكام ء«رييبسبور

 ,.151 ٠149 146 قثكآ]

 ء17/1 160 157 13

06 2335 409. 456. 

1/1 

 196 : ليشمأ ريام «دليشتور

 196 :ناثان «دليشتور

 370 :دنملوأ «سيغيردور

 479 :روئاملس «ءازور
3 

 430 :.ا «ىنيمزور

 2156 «154 : كاح ناجح وسور

 .409 161 162« 171.٠

9 456 2462 2.463 

537/ 2.490 2477 5 

 450 9 : .ح «ىينيسور

 2478 474 2.237 : ةيقيطنمو رلا

21 483 485 2488 

0 _ 493 405 409 

 539 2.537 .غ519 0

 419 .128 :ناهوم مار «يور

 191 :زتيرف ءرتيور

 273 :.كك «2ساغير

009 

 439 2308 :ديفيد «ودراكير

2 2446 463 

 518 :.ب .ف .ح «نامير

 239 :دنانيدرف «دنومير

 1/5 : .ح ريسلا ءزدلونير

 سار

 260 :(تنوكلا) ينيشيز

 سس د

 :نوف لراك كيرديرف «ىنيفاس

3 
 150 :نوبناج ءهيردنأ ناس

 :ود .ل .أ .ل ءتسوج - ناس

8 2.43 2125 2.149 153. 

 4226 4 156 ٠165

02 4146 

 :ود دولك تنوكلا نوميس ناس

241 2.445 2.502 321 

 2,445 2370 :ةينوميس ناسلا

450 

 0 :.ج .حا «ءنترام ناس

[ 22 

 448 442 :.ب جا « ىاس

 2.469 2346 :. ه «لادناتس

480 

 16 :فيزوج «نيلاتس

 243 : فيزوج «حروتس



 10 .جروج «نوسنفيتس

02 511 

 502 : لدلاغ ود « تراويتس

 2486 467 :رتساو .توكس

547 38 

 !1 :اديث .لوبكوكس

 .352 2350 :ليوماص ءزليامس

2379 

 .443 439 .82 :مدأ «.ثيمس

 463 2460 ه9

 424 : فيزوج «ثيمس
 526 : مايلو ع2 ثيمس

 نب دمحم يديس ؛«يسونسلا
 418 : لع

 270 3 : ةيسونسلا

 401 2168 :.ر «ىذوس

 3117 : سيسكيلا ء ريوس

 276 :.ح ١ يكستنل ليس

 : . نم - .ل - .نم ع2 يدب ومسيس

8 527 

 [آ37/ : (ىألا) زييس

 - سا

 :ود هيئير اوسنارف «نايريوتاش

6 456. 490 

 :(اسنرف كلم) رشاعلا لراش

146 

6030 

 : رازيس هيردنأ ردنسكلا «نافاش

5330 

 2270 :(زاقوقلا ميعز) لماش

48 

 523 :.ف .ح .نويلوبماش

 523 2414 :ديفيد « سواأرتش

 478 :ملهلف تسعغوأ «لغيلش

 476 .433 :مايلو ءريبسكش
 517 :.م «نديالش

 528 :ود .أ « غنيلريمش

 517 :رودويت ءناوش

 2467 2.466 :.ف .«.ترابوش

9 24785 +4184 

 2,468 _ 467 :كيرديرف «كابوش

9 2.493 500 

 500 ,.469 .468 :.ر «ناموش
 467 2168 :.ف «رلليش
 460 .168 :.ف «.غنلليش

 ,.476 : شيب يسريب «يلليش
7 2492 495 

 502 :.ف .ك «لغنيش

 2,129 279 ,40 «.16 :ةيعويشلا
02 2255 2370 2.450 
 555 2489 487 .457 كك

 - ص

 91 59 : ةيناطي ربلا ةعانصلا



9 313 

 92 90 8 : نطقلا ةعانص

 120 ٠.109 عغ105 2101 27

 - طا

 423 :ةيتبسلا تستنفدألا ةفئاط

 ,غ367 :نينمؤملا ىماذق ةفئاط

421 

 ةريخألا مايألا يسيدق ةفئاط

 423 :(نومروملا)

 499 :ماهبالك ةفئاط

 : ةيتناتستوريلا ونغوهلا ةفئاط

1 43 

 2.144 2142 :ةلماعلا ةقبطلا

3 232 353 392. 

5 396 399 2,400 

3 545 

 489 422 : ةينارهطلا

 ب عا

 :(ريمألا) يرئازجلا رداقلا دبع

415 5 

 25 :لامح ءرصانلا دبع

 25 :دمحم «هذبع

 25 :دمحأ «يبارع

 536 .460 .«411 :ريونتلا رصع

 .220 :(1857) ىدنهلا نايصعلا

2309 

631 

 2450 2.429 .«412 :ةينالقعلا

4 537 

 2413 2412 .410 :ةيناملعلا

3 434 

 425 2413 2411 :ةنملعلا

 2261 254 :.ح ,يدلابيراغ

504 

 515 :.أ ,ننافلاغ

 534 2518 :تسيرافيإ «ءاولاغ

 269 :(امتاهملا) ىدناغ

 501 :ويليلاغ «هيليلاغ

 2480 .468 :.د .س ءّينارغ

[48 

 11 :وينوطنأ .ءىشمارغ

 468 :نوف .ف «رزرابليرغ
 554 : ساروه «ليرغ

 2.488 .486 :(نيوخألا) ميرغ

9 2.494 523. 525 

 469 .468 :.م ءاكنيلغ

 532 :ود .ا حا ءوئيبوع

 .458 .غ331 2.161 .48 :هتوغ

9 2462 2463 466 - 

7 2468 2471 475 



509 484 482 40 

5236 

 2488 2467 :ليفويث «هييتوغ
1007 

 446 2 : مايلو 2 نيودوع

 149 :.م ءهيدوع

 518 :.ف .ك .سوغ

 2363 «51 :.ف .ن ءلوغوغ

7( 46 469 

 2.467 2.466 :ىتنييسول

 ؟00 2475 .471 9

 470 :رودويت ءوكيريغ

 2.522 2.431 2235 :.ف ءوزيغ

58 

 2.428 2203 :كيرديرف ءزتنيغ

9 453 

 :.ل «وروبزنيع

 522 : .ج |٠ ( رييع

479 

 اف د

 515 3 : لكيام .ىاداراف

 2.469 2466 :دراشتير .رنغاف

71 481 

 471 :هيرونوأ ناج «ءرانوعارف

5 479 

 114 :نوج «سيسنأرف

032 

 67 :نيماجنب «نيلكنارف

 490 :.إ! .لاتنامورف

 468 :ديفيد رابساك ءشتيرديرف

 : (ايسورب كلم) ربكألا كيرديرف
9 187 

 كلم) عبارلا مايلو كيرديرف

 428 :(ايسورب

 _ 459 .451 :ةينالألا ةفسلفلا

1603 

 539 «(537 :ةبعيبطلا ةفسلفلا

 495 :فاتسوغ «ريبولف

 445 2.241 :لراش ءهييروف

9 2.450 554 

 354 :نويل ءهيشوف

 515 :.أ تنوكلا ءاتلوف

 ييورأ يرام  اوسنارف ءريتلوف
 .457 2456 440 «86 :ود

2 » 537 

1608 

 486 2469 2467 : سكام ء«ربيق

 .168 :بلتوغ ناهوي .هتخيف

4600 

 188 :.ح .س «نيجريف

 494 .469 2466 :.ج ءيدريف
 149 :.ف .ان ءوينريف

 33 :تسنرإ «ءرشيف



 204 :(ةكلملا) ايروتكيف

 [68 :.م .نس «لدناليف

 2/2 :هينير يول «هيمريليف
213 

 467 ٠166 :ود ديرفلأ ءىنيف

 425 :.أ .ل : خابرويف

 بيب

 - قف

 .222 :(1832) حالصإلا نوناق

0 396 

 291 :قالغإلا نوناق

 297 : (اينابسإ) حيرستلا نوناق

 :(1823) مداخلاو ديسلا نوناق

212 

 : (ايناطيرب) (1834) رقفلا نوناق

7 291. 315 

 550 «117 «104 :ةرذلا نيناوق

 2206 «137 2.126 :ةيموقلا

7 259 - 2261 2265 

6 2.270 272 - 279. 

7 522 531 

 - ك

 326 : رايس ءنناباك

 3043 . م . غيفباك

 450 41 :.| هناك

 57 :ىربكلا نيرتاك

 429 .421 «415 :ةيكيلوثاكلا

033 

536 2431 

 489 :كوف «كيجاراك

 479 :اد 6 «ويشتافاراك

 ,242 «237 229 : ةيرانوبراكلا
7 2250 2273 492 

 2.468 278 :.ت ءليالراك

3 2486 2494 5224 

 511 .84 :رازال ءونراك

 532 : ىداس .ل .ن ء«ونراك

 347 :.أ .م «ميراك

 211 .205 .203 :يرلتساك

 2513 : ىرنه « شيدنفاك

 504 :نوج «نيفلاك

 536 «260 :ةينيفلاكلا

 .168 2139 :ليوناميإ «تناك

09 1 2463 526 

 491 :.ت ءلبماك

 211 5 : جروج ء« غنيناك

 338 :.ح «رلبك

 500 :نوج «غارك
 522 :.م .ن «نيزمارك

 231 : ىداصتقالا داسكلا

 304 :ىيعارزلا داسكلا

 2234 9 : ىعانصلا داسكلا

9 559 2 
 2.476 «(474 «(459 :ةيكسالكلا

6 7 539 



 475 : سايتام ء«سويدوالك

 168 :.ح .ف .كوتسيولك

 2272 :ةيسكذوثرألا ةسينكلا
302 

 431 2430 :ةيناكيلغناألا ةسينكلا

 430 .185 :ةيكيلوثاكلا ةسيئنكلا

 2339 2318 :دراشتير .ندبوك

 353د1] .34]

 490 2468 :روميئيف «ربوك
 .228 .196 :مايلو .تيبوك

00013 

 156 :.ح «نوتوك

 470 :فاتسوغ «هيبروك
 149 :تولراش .«ىادروك
 268 .246 : سيول .«.ثوسوك

 534 2518 :.ل .أ ءىشوك
 2.524 :.س .ل .ج ءهييفوك

27“ 528. 531 

 44 : سميج «.كوك

 352 :ىرنه .لوك

 274 .189 :.ت «نورتكولوك
 2168 : .ت .س .جلديريلوك

3 2.467 484 2486 491 

 2150 :(1871) سيراب ةنوموك
]1 

 2409 .29 :تسغوأ «تنوك
1 52 

004 

 400 . ود زيكرام «هيسرودنوك

 2468 467 :نوج «لباتسنوك
09 502 

 33 ..جح 6-٠0 ءرغ ريب زعتوك

 492 2.477 :نوج . ستيك

 ب 521 «غ520 :فلودأ «هيليتيك

 ١ لقب 1

 107 . نير وس .دراغك ريك

 52 : ىانزيك

 - ل

 .407 : .س  .ب «سالبإال

6 /33 

 348 :.ل ءشالبال

 197 : سويسنيويد ءرندرال

 168 :.ك .ج ءرتافال

 216 :ود زيكرام «تييافال

 عغ516 .511 282 :هييزاوفال

57 /537 

 .ف .أ .ب .سو لكال
 475 :.ود سولريدوك

 414 : .س .ك .نامكال

 2467 :ود سنوفلأ «نيترامال

02 555353 

 .143 02 :نولورستماللا

8 149 2153 154 

 ريبور هيتيسيليف - زغويه « هينيمال



 494 2430 : ود

 83 :فيزوج ءرتسكنال
 2.514 :ىالوكين «ىكسفيشتابول

58 0 1 
 334 :.ن «ناليول

 377 :نترام ءرثول

 غض37 : مايلو ريسلا «سنرول

531 

 438 :نوج «ءكول

 489 : سايلإ «ثورنول
 كلم) رشع عبارلا سيول

 215 :(اسنرف

 كلم) رشع سداسلا سيول

 .145 2.139 ,130 :(اسنرف
452 

 كلم) رشع نماثلا سيول
 207 :(اسنرف

 :(اسنرف كلم) بيليف سيول
44 » /5 

 2222 .139 «135 :ةيلارببللا
 (غ2/3 2236 2232 231

7 299 301 305 

 .غ360 6315 309 7

2 371 427 2.429 

21 434 - 2436 438 

2 2 446 2.448 450. 

2 455 458 461. 

3 477. 2502 /33 

 490 :.م .«فوتنومريل

 33 :.ف .ر ء«ىلِزيل

 2469 .258 :زئارف ءتسلل
[ 48 903+ 

 340 : كيرديرف « تسيل

 278 : ىد دنانئيدرف « سيسيل

 416 :كديفيد « ل وتسغنميل

 493 2490 :.ن ءوانيل
 357 :ىنيج ءدنيل
 466 : ليوماص « غنيل

 <02 2 ءدراغنبل

 467 85-3 ءىدرابويل

204 

 ظ2028 . . نس . لييل

 538 2.435 «(425 : ةيداملا

 149 02 . .ال 3-3 «ارام

 21 «غ12 :لراك («(سكرام

 .غ319 «(252 2 250 7

9 370 426 431. 

3 449 451 2.461 

3 464 483 400. 

 .غ5029 523 521 4

9 540 



 459 457 3 :ةيسكراملا

5319 

 2238 2237 :فيزوج «ىنيزام

 2.258 255 253 ح06

56 2457 463 

 853 : ندول . مداكام

 206 : سورياس 2 كيمر وكام

 2.351 3 ..ر جا .كولوكام

1033 

 «308 :.ر ساموت .سوتلام

 .غ384 373 3كذ] 5

[44). 520. 536 

 494 2467 :وردناسلا «نوزنام

 369 :لوج ء«ريبريام
 479 : ولجنأ لكيام

 ةيعيبطلا مولعلل ينطولا فحتملا
 512 :(اسنرف)

 .344 :يطارقتسرألا عمتجملا
0 547 

 .36 «21 :ىزاوجروبلا عمتجملا

59 2284 291 348 
0 2377 2391 2449 
2 460. 2.461 2.470 
477 2.482 2485 488 

 446 078 :يلامسأرلا عمتجملا

 307 260 2 : يميرلا عمتجملا

 312 1 : ىعارزلا عمتجملا

036 

 :(رصم يلاو) اشاب ىلع دمحم
4 40 214 278 279. 
0 418. 450 

 روطاربمإلا) يناثلا دومحت
 213 25 : (ىكرتلا

 ,345 .155 2129 :ةيحيسملا
09 407. 2409 2411 
6 429 

 181 :(1807) تيسليت ةدهاعم

 : (1809) غنسيإ  نريبسأ ةكرعم
81 

 181 :(1807) وليأ ةكرعم
 181 :(1805) زتيلرتسوأ ةكرعم
 180 :(1799) خرويز ةكرعم

 :(1805) رغآلا فرطلا ةكرعم
181 

 181 :(1809) مارغاف ةكرعم
 181 :(1807) دنالديرف ةكرعم
 183 :(1815) ولرتاو ةكرعم

 تديتسريوأو انيي ةكرعم
(1806): 181. 187 

 .349 :تراويتس دوج «ءلم

4 463. 2.483 530 
 308 228 353 : سميج 2. لم

209 436 442 444 

 490 8 : نام ريه . ليفلم

 2157 6 : ةيروتسدلا ةيكلملا



3 444 

 288 .142 :ةيدرفلا ةيكلملا

 273 270 .69 :ةقلطملا ةبكلملا

50 132 6226 2255 

2/6 

 469 2368 : سيزوم ءنوسلدنم

 - نوسلدنم

309 

 :.اق .ىدلوثراب

 346 :ود ىغ «ناسابوم

 2469 .466 .135 :ترازتوم

0 *247 479 

 يزيلجنإلا رمتؤملا
(1818): 340 

 2,147 :(اسنرف) ينطولا رمتؤملا

51] 

 يكرتلا -

 502 : يرنه «ىلزدوم
 ط0

 1050 8-3 ءاروم

 : سويطانغإ .ءسكيفونيتروم

170 

 500 :دراودإ «ىكيروم

 4/85 2467 : ود درفلا ءهيسوم

403 

 428 :مدآ ءرللوم

 408 : تسيتباب  ناج «رييلوم

 511 :.ج ءحنوم

 .216 .206 :(ريمألا) خينرتيم

 . .اكل © روم

037 

453 2428 2226 9 

 2396 .249 .240 :ةيقاثملا

7 4103 

 ر.-ه-.ج تنوكلا وباريم

 138 :ود

108 

 455 : ود فيزوج « رتسيم

 .487 «401 :لوج «هيليشيم

 دم 404

 529 :ناهوي « ليكيم

 .468 :259 :.أ .شتيفييكيم

9 494 

 425 2423 :مايلو ءرلليم

 522 : .م  .أ - .ف « هييئيم

 .- ن

 .135 .47 :تربانوب نويلبان

15 150 158 2163 

166 167» 173 178 - 

 ء158 1856 «(2185 3

9 191 192 2200 

24 206 221 2229 

206 297 302 344 

0 407 460. 47/1 

6 2.491 2512 533 

 1 :ثلاثلا نويلبان

 501 «317 : سميج «ثيمزان



 481 :ود .ح «لافرت

 468 .239 :ناهوي «ىورتسن

 (1795) دنالماهنيبس ماظن

 377 .315 .116 :(ايناطيرب)

 281 2.66 :ىداصتقالا و منلا

6 96 114 0.143 2152 

4 318. 2.325 336 

 .321 .320 :ناكسلا وو منلا

 ش 233

 200 «87 :ىعانصلا ومنلا

 4114 : لراش ( هيبد ون

 2.467 :نوف .ف «.سيلافول

4 2.476 485 

 180 2159 :(لاشيراملا) يف

 3242 . نيد 6 روبس

 254 «206 :لوآلا الوكين
 2,482 2458 :قحسأ «نثويل

511» 515. 537. 538 

 430 : .ه .حا ء نام وين

 334 : روهسين ©« سبيين

 كلل كلل 07

 77 :نوسيراه

 255 :وراه . غنيراه

 401 3 : مايلو «تيلزاه

 33 : سيسنارف « لكساه

 552 2.541 2.406 ءنزواثسكاه

 522 :.ف . ه «مالاه

 370 :نويل «ىميلاه

 :نوف ردنسكلا ءتدلوبماه

3 2.45/7 2.502 514 

 518 :.ر .و ريسلا ءنوتلماه

 419 : كيل موسدناه

 469 .467 «58 :.ح «ندياه

5 479 

 2370 (369 :شيرنياه «ىنياه

 494 .468 43١
 526 : سميج «نّتَه

 220 : روتيروأ 2( تنه

 _ 436 2.408 :نساموت «زبوه

 (1ج48

 446 : ساموت «نكسعغدوه

 286 :ديبوأ .ىبسوه
 2474 2467 :روتكف عوغوه

6 477 2487 493 

2000 

 302 «174 : سايردنأ ءرفوه
 478 :.أ .ت .إ «ءنامفوه

 481 2168 :.ف «نلردليوه

 400 : ىموت «دروبيه

 ْ 168 :ردريه

 370 : سيزوم « سيه

 : شيردرف ملهلف عرويغ «لغيه
.474 463 459 38 



 د40 538 502 2

 323 :دنالور «ليه

 458 :ةيداصتقالا ةنميهلا

 458 : ةيفاقثلا ةنمسهلا

 458 :ةيسايسلا ةئميهلا

 492 2274 2231 :ةنيليهلا

 ساو

 .83 277 26/7 :“ سميج «تاو

04 353 

 2393 2392 :ىقبطلا ىعولا

102 ْ 

 347 :(قودلا) نوتغنلو

 :(ادنلوه كلم) لوألا مايلو

2332 

 418 .270 «223 : ةساهولا

 2.467 68 : مايلو .«.ثروردروو

8 4/76 2488 4091 

 517 :.ف .رلهوو

 543 :.س ريسلا «نوتستيو

 102 : ليإ « ىننيو

 كل جا عء كتبو

 267 6 :ايسوج .دووحديو

3 502 

 422 :نوج «ىلزيو

 500 .349 :تييراه ءنوسليو

 168 :نوج .نوسنكليو

 - يك

 148 2.143 .141 :ةيقاعتللا
 2167 2158 2157 م0154
2 - 174. 2194 456 

 2206 «173 - 169 :ةيبوقعيلا

 2228 2226 .220 م6
2241 2404 2427 487 
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 431 «430 :ةيدوهيلا
 514 :.ل «ءرلوي

 161 :رصيق سويلوي
 117 077 :رثرأ «غنوي
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 نّوحت: نإ ةيعاتصلا ةروكلاو ةيسنرقلا ةزوتلا تدأ
 «ةحودزملا ةروثلا» هده .1 45و 1[ 9 ىماع نيب ملاعلا 1 || غ

 كيرإ اهصخل هفرعن امك ثيدحلا ملاعلا تقلخ يتلا مان (01

 راظس اسمي بما كفل كلا كادت !؟اده د واكدت 020011
 اذه ,عئار يليلحت حوضوب : موايزيوه كيرا عيتت دقل 0 ظ - ا سا 1789 - 8

 لك ئف «ةجودزملا ةروثلا» 0 ىدلا لوحتلا اق

 تركحلا لاكم ىف اك نإ ف :اكيحلا ىحاون ./
 ىلعو ؛ةديدحلا ةيعانصلا قطانملا ىف 0 ٠

 ةيزاوجروبلاو نيحالفلا تاقيط طسو :ءضرالا
 مولعلا يف :ةروثلاو مكحلا بيلاسأ يف :ةيطارقتسرآلاو

 ةمظمملا تارادصأ نمص :كعبني اذه ةروثلا رصع

 ىلع اصرح .ةيروطاريمإلا رصعو لاملا ساأر زادصكتح

 يتلا ةريهشلا «موابرّيوه ةيتالث» ب يبرعلا ئراقلا دم
 : ا تاذاحنالا 5-0 كد 5 5 3 :

 .نيرشعلا نرقلا لالخ .ةيخيراتلا تافلؤملا لاجم ظ ظ ا جيا ب دك م هر ةيملعلا ةفرعملا لوصا ©

 ع 81( 00 85 اذ مال ال

 ةرصاعم ةيملع ةقفاقث ©

 ماع ةير يف دلو :موايزيوه كيرإ © فس 1917 مانع ةير تكسالا ف لو : موايريوه كنرإ ا
 وضع .جديربمأكو ن دنلو نيلربو انييف يف هتسارد عباتو

 0 ةيكيرمألا ةيميداكألا و ةيناطيربلا ةيميداكأالا ل كيعامتجاو 4يناسنإ مولع 2

 مث ندنل ةعماجو كبريب ةعماج يف ًاذاتسأ ناك .مولعلاو م طن ولع تا
 .كرويوين ىف ةيعامتجالا ثوحبلل ةديدجلا ةسردملا يف 5 ايمن

 :ةديدع تأاقل 00 يتلا هتافلؤم نم نوشو بادا 8

 776 496 0/6 (0هجأ121, 7171© 4926© 0“ 1/771217© مجاعمو تايناسل ©
 716 496 0/7 12177165, 12876 4ه© 60]
4710 1714151777 ,80110115 ,161011111011 
86 1/1117 10201471118 ,17117116 

 [معجءاك, 201 11/07: لك 0] أ 620147

 لاصت :درألا نم عامتجا ملاع :غايصلا رياق تت

 ةعماجلا  ةيجيتارتسالا تاساردلا زكرم يف رئاز
 وترروت ةعماج ىف .تاوئس ةهدعل ٠ اا لمع .ةفدرألا

 ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب تامجرتمو تافلؤم هل .ةيدنكلا
 .ةيفامثلاو ةيوميتلاو ةيعامتجالا تاللاجملا ىف

 92 -0-1-6 5 18 .٠«ىثلا

 اللا م اهئداعي اسموأ
100782 3 5 9 9 8 9117 


